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Köszöntő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 80 éves L. Nagy Zsuzsa professzorasszony a hazai történésztársadalom egyik leg-
ismertebb, legkiemelkedőbb személyisége. Egyetemi tanulmányainak elvégzését kö-
vetően az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, 1978−1992 között a 
Történelmi Szemle főszerkesztő-helyettese volt, majd előbb két évig helyettes, végül 
kinevezett professzor lett Debrecenben Ránki György helyén az Új- és Legújabb-
kori Magyar Történeti Tanszéken. Hamarosan átvette a tanszék irányítását és közel 
tíz éven át viselte tisztségét. 1998-ban tudományos tevékenységéért megkapta a 
Ránki György díjat. 

L. Nagy Zsuzsa nem költözött Debrecenbe, mégis képes volt a Történelmi Intézet 
és a bölcsészkar meghatározó professzor egyéniségévé válni. Nemcsak óráinak láto-
gatottsága volt kiemelkedő, hanem hatása a kollégák és a hallgatók tudományos ér-
deklődését, kutatási irányultságát is befolyásolta. Tudományos munkája mellett fon-
tosnak tartotta, hogy a két világháború közötti Magyarország történetéről egyetemi 
tankönyvet készítsen, amivel diákjainak elismerése mellett az Akadémia kitüntetését 
(Akadémiai Díj, 1997.) is kiérdemelte. Munkásságával, szakmai igényességével új 
utat nyitott a tanszék fiatal munkatársi gárdájának, új témák felé irányítva, a hazai és 
nemzetközi együttműködésre sarkallva kollégáit. Tanítványai meghatározó pozíciókat 
töltenek be a hazai tudományos életben és a felsőoktatásban, közülük többen ma is a 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének oktatói gárdáját erősítik. 

Tudományszervező munkája részének tekintette az 1992-től megújuló Történeti 
Tanulmányok szerkesztését, a fiatal kollégák szakmai tevékenységének irányítását. 
A debreceni Történelmi Doktori Iskola egyik megszervezője volt, több PhD disszer-
táció témavezetője, akitől a feladatokat nyugdíjba vonulásakor Gunst Péter pro-
fesszor vette át. Az egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának jelenleg is 
törzstagja. 

Több cikluson át tagja volt, s jelenleg is választott képviselője az MTA Történet-
tudományi Bizottságának, ahol véleménye, hozzászólásai ma is irányadóak. 

Kutatómunkája sokoldalú. Kötetet írt a párizsi békekonferenciáról, a 20. száza-
di szabadkőművességről, Bethlen liberális ellenzékéről, s tanulmánygyűjteménye 
jelent meg A haszonból élő kispolgár címmel. Rendszeresen vett részt külföldi kon-
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ferenciákon, valamint számos egyetemre hívták meg előadóként. A Royal Historical 
Society (London) külső tagja, s munkásságáért megkapta az „Omaggio a Fiume” 
(Sociéta di Studi Fiumani, Róma, 1999.) érmét. Eredményeiért az OTKA Ipolyi Ar-
nold díjban részesítette (1998). Tudományos munkássága nyugdíjas éveiben is igen 
eredményes, az általános érdeklődésre is számon tartó, kényes témákat is vállalja. 
Ezért írt esszét a Debreceni Disputába Trianon hatásai a magyar társadalom men-
talitására címmel (3. évf. 2005/6), vagy közleményt Gyáni Gáborral közösen a Szá-
zadokba Hétköznapi élet Horthy Miklós korában címmel (2008/6). 2006-ban több 
tanulmány után újabb kismonográfiája jelent meg Rassay Károlyról, aki kiemelke-
dő alakja volt a két világháború közötti politikai életnek. L. Nagy Zsuzsa publikáci-
ós listája közel 200 tételből áll. Kilenc könyvnek volt szerzője, ill. társzerzője, ame-
lyek közül több idegen nyelven is megjelent.  

2000-től lett a Debreceni Egyetem professor emeritusa. Azóta is folyamatos részt-
vevője a védési bizottságoknak, többeknek volt opponense, s jó néhányan védtek si-
kerrel az ő témavezetése mellett. Többségük hazai felsőoktatási intézményekben, le-
véltárakban, múzeumokban, kutatóintézetekben hasznosítja megszerzett tudását. 

Kollégáinak kezdeményezéseit folyamatosan nyomon követi. 2008-ban őszinte 
támogatója volt a magyar arisztokrácia koraújkori és újkori történetével foglalkozó 
konferencia ötletének, s tanácsaival jelentősen hozzájárult a konferencia előadása-
inak tanulmánykötetbe szerkesztéséhez is. 

A KLTE Baráti Körét megalakulása óta támogatja, s a ma is aktív tag, ami két-
ségtelenül kifejezi önként vállalt közösségét az egyetemi közélettel. 

A debreceni kollégák és tanítványok Zsuzsa nénije az őszinte szeretet és megbe-
csülés jeleként kapta e megszólítást, amit szakmai következetességéért, tiszta embe-
ri kapcsolataiért és segítőkészségéért valamennyiőnktől már igen régen kiérdemelt. 

Jelen kötet a tanítványok, barátok, kollégák tisztelgése a gazdag életpályája, a 
hazai és nemzetközi tudományos közéletben betöltött szerep és az igaz ember előtt. 

Kedves Zsuzsa néni! Fogadd tőlünk nagy-nagy szeretettel! 
 
 
Debrecen, 2010 augusztusa 
 
 

      A Történelmi Intézet vezetése 
 



 

IFJ. BARTA JÁNOS 
 

SZEMLÉLETI ÁTALAKULÁS VAGY KÉNYSZERŰ  
SZEREPVÁLTÁS?  

(A KOMMUNISTA HATALOMÁTVÉTEL TÜKRÖZŐDÉSE  
A DEBRECENI EGYETEM TANÁCSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉBEN) 

 
„A népi demokrácia a népszuverenitáson alapuló demok-
ratikus parlamentarizmusra épül, biztosítja a demokrati-
kus szabadságjogokat az ország minden polgára számá-
ra, nemre, fajra, osztálykülönbségre való tekintet nélkül, 
de nem ad teret a demokrácia ellenségeinek.”1 

 
Nem kétséges, hogy a II. világháború hazánkban addig soha nem látott, elképzelhe-
tetlen pusztulással járt. De azt sem szabad kétségbe vonni, hogy a háborút követő 
években az ország lakosai, politikai pártállásuktól függetlenül, minden erejüket 
megfeszítve igyekeztek enyhíteni a pusztulás következményein. Eltakarították a 
romokat, fokozatosan megindult a termelés az üzemekben, a lakosság élelmiszer-
hez jutott, helyreállt a közlekedés. Igaz, ennek során „békeidőben” ugyancsak el-
képzelhetetlennek gondolt helyzetek alakultak ki. Az elviselhetetlenségig fokozódó 
infláció miatt gyakori volt a természetbeni csere (a városiak kisebb nagyobb érté-
keiket adták az élelmiszerekért), a ritkán mutatkozó közlekedési eszközök zsúfolá-
sig teltek (nem volt szokatlan a vasúti kocsik tetején utazók látványa). A helyzet 
normalizálódásához a politika is hozzájárult. Az államforma átalakulása, a köztár-
saság kikiáltása a demokratikus törekvések sikerét vetíthette előre, a mezőgazdasá-
gi termelőkedvet növelte a földosztás, az iparban kedvezőnek tűnt a legjelentősebb 
termelőegységek (bányák, gyárak) állami ellenőrzés alá vonása, majd államosítása, 
mindenkinek jó volt az értékálló pénz megteremtése, a tudomány és művészet előtt 
nyíló új távlatok az értelmiség alkotó kedvét fokozhatták. Megtörtént, amit az 
egyik történeti szintézisünk úgy fogalmaz, hogy újra biztosítva voltak, ha minimá-
lis szinten is, az életfeltételeket.2 

Közismert azonban az, hogy a politikában – gyakorlatilag szinte azonnal a há-
ború befejezését követően – egy sor kedvezőtlen tendencia is jelentkezett. Megin-
dultak a koncepciós perek, a hagyományos, sokszor egyházi irányítás alatt álló tár-
sadalmi szerveket feloszlatták. Az erőszakos változtatások mögött a szovjet irányí-
tás alatt működő Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a Vörös Hadsereg hazánkban 
állomásozó egységeinek támogatását élvező Magyar Kommunista Párt állt. Nem 
teljesültek azok a remények sem, amelyek a békekötéstől és a szovjet csapatok ki-
 
1  Részlet az MDP 1948. június 13–14-i programnyilatkozatából. A Magyar Dolgozók Pártja hatá-

rozatai 1948–1956. Bp. 1998. 24. 
2  Bertényi Iván–Gyapay Gábor: Magyarország rövid története. Bp. 1992. 578. 
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vonulásától várták, hogy elháruljanak a demokratikus fejlődés előtt tornyosuló aka-
dályok. Az 1947-i választáson legtöbb (22%-nyi) szavazatot szerző MKP – formá-
lisan az egyesülést kierőltetve – bekebelezte a Szociáldemokrata Pártot, a többi párt 
(a másik két koalíciós partnert is beleértve) pedig felszívódott, letűnt a színpadról. 

A hatalom legitimizálása azonban a 20. század hamis eszközökkel konszolidált 
politikai viszonyai között is szükségesnek látszott. A demokrácia a diktatúrák szó-
használatából sem tűnhetett el, még ha jelzőjével (pl. népi demokrácia) egyfajta fenn-
sőbbséget sugárzó, úgy is mondhatnánk kirekesztő tartalmat is kaphatott az ezzel a 
jelzővel nem rendelkező demokráciákkal szemben. Fenn kellett maradniok bizonyos 
hagyományos demokratikus szerveknek is, amelyek a demokrácia létét igazolhatták, 
bár működésük már nem feltétlenül felelt meg a szó és a mögötte álló fogalom való-
ságos jelentésének. Hatáskörük, jelentőségük lecsökkent, autonóm testületből kiszol-
gáltatottá váltak, összetételük, s ezzel szellemiségük is megváltozott. Ilyen változást 
tapasztalhatunk a debreceni (1945-ig Tisza István) Tudományegyetem tanácsának 
működésében is. A háborút követő évek politikai bizonytalanságai közepette szinte 
ellenvéleménnyel sem próbálkozó, a kormányzat (a minisztérium által közvetített) 
instrukcióit rendre elfogadó testület hatásköre még így is egyre jobban beszűkült, vé-
leménye egyre alkalmazkodóbb, tevékenysége egyre kiszolgáltatottabb lett. 

Pedig a háborút közvetlenül követő években az egyetem vezetői és oktatói min-
den tőlük telhetőt megtettek az oktatás eredményes folytatása érdekében. Szerencsére 
az egyetemi épületeket nem érte helyrehozhatatlan károsodás, az oktatói (professzori) 
gárda is szinte hiánytalanul vészelte át mind a pusztulást, mind a régi rendszer mel-
lett kiállókkal szemben alkalmazott politikai számonkérést. A front elvonulása után 
hamar megindulhatott az oktatás, megkezdhették működésüket a hagyományos veze-
tő testületek is. A rektori méltóságban az egyetem négy karának (teológiai, állam- és 
jog-, bölcsészettudományi, orvosi) professzorai évente váltogatták egymást. A lekö-
szönt rektor a következő évben prorektorként segítette utóda munkáját. Mindketten 
tagjai voltak az egyetem tanácsának, amelybe rajtuk kívül a négy dékán és a (prorek-
torihoz hasonló szerepet betöltő) prodékánok kerültek. Rajtuk kívül az üléseken a 
jegyzőkönyv vezetője lehetett jelen. Az nem volt szokásban, hogy a távolmaradó 
tisztségviselők helyettest küldjenek. Távollétük esetén a tanács kevesebb taggal ülé-
sezett. Rendszerint havonta egy ülést tartottak, tárgyköreik változatosak voltak, a mi-
niszteri (vagy minisztériumi) leiratoktól kezdve egyes altisztek fegyelmi ügyeiig tar-
tó széles skálán mozogtak. A tanács igyekezett magát távol tartani a politikától. Tag-
jai az 1947. szeptember 24-i ülésén például állást foglaltak az egyetemi tanári állás és 
az országgyűlési képviselőség összeegyeztethetetlenségéről. Véleményükhöz a mi-
nisztérium állásfoglalását kérték, amit nem sokkal később meg is kaptak.3 

 
3  Az Egyetemi Tanács jegyzőkönyveinek az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában található sorozatát 

használtam. (Egy másik sorozat a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban található.) Említésekor a to-
vábbiakban a Jkv. rövidítést használom. Az 1947/1948. év feljegyzései a 34. kötetben találhatók, 
az említett esetről az 1947. szeptember 24-i és december 19-i üléseken esett szó. 
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A politika persze igen hamar kifejezte igényeit a felsőoktatással szemben. A balra 
tolódó kormányzat a szocialista építés szempontjából színvonalasabb szakképzést 
igényelt volna, elvárta a hallgatók szociális összetételének elmozdítását a munkás és 
dolgozó paraszt fiatalok javára, végül az oktatás szellemiségének általános átalakulá-
sát is célul tűzte ki.4 Ennek lehettek ma is pozitívan értékelhető vonásai, de sajnos 
hamar túlsúlyba kerültek a képzést akadályozó, mind formáját, mind tartalmát de-
formáló elemek. A képzés szintjén (mondhatnánk tudatosságán) kétségtelenül emel-
hetett volna a tanulmányi rend szabályozása, a tanárképzésben a pedagógiai és pszi-
chológiai tárgyak alaposabb oktatása. Szükségesnek látszott az eddig szinte korlátlan 
(a jelentkezők számától függő) hallgatói létszám korlátozása felvételi vizsgák beve-
zetésével. Az 1947/1948-i tanévben még csak a felvehető orvostanhallgatók számát 
határozták meg (140 főben), 1948 őszétől viszont mindenütt megalakultak a felvételi 
bizottságok. Társadalmi hasznosítása szempontjából ugyanakkor feleslegesnek ítél-
ték a szabadbölcsész képzést. A hallgatók szociális összetételének kedvezőbbre for-
dítása érdekében az országban már 1945 őszétől megindultak azok az esti munkás-
tanfolyamok, amelyekkel az addig a felsőoktatásból kimaradt fiatalokat szerették 
volna esélyhez juttatni, 1947-től esti tagozatos képzési forma is létesült. 1948 őszétől 
szervezték meg azokat a szakérettségis tanfolyamokat, amelyek a gimnáziumba nem 
jutott munkás–dolgozó paraszt származású fiatalokat juttatták az egyetemi felvétel-
hez szükséges szakból érettségihez.5 Kétségtelenül jogosnak számított a gazdaság 
igénye a természettudományos képzés előmozdítására, a lakosság egészségének fenn-
tartását szolgálhatta a testnevelési órák bevezetése az alsó évfolyamokon, a hallgatói 
érdekeket fejezte ki a vizsgadíjak eltörlése, az oktatás hatékonyságának növeléséhez 
mindenképpen hozzátartozott az órák látogatásának kötelezővé tétele. Ugyanakkor 
kétes eredményekre vezetett a politika beavatkozása az ún. marxista tárgyak (politi-
kai gazdaságtan, a Szovjetunió Kommunista [bolsevik] Pártjának története, egyelőre 
csak néhol a dialektikus és történelmi materializmus,), az orosz nyelv, a férfi hallga-
tók számára (az orvostanhallgatók között mindenki számára) pedig a katonai ismere-
tek tanulásának kötelezővé tételére. Ezeknek a tárgyaknak az oktatását általában az 
1949/1950-es tanévtől, a katonai ismeretekét 1951. február 1-én kezdték meg.6 

A háborút követő első években a debreceni egyetem eleget tudott tenni a kor-
mányzat – akkor még többnyire jogszerű – elvárásainak. Az igazolások, B listázá-
sok tevékenységét alapvetően nem érintették, így nem okozott problémát az a kö-
rülmény, hogy az igazolások összességében az egyetemi autonómiával szemben 
álltak. A demokratikus rend nevében döntötték le 1945. április 24-én Tisza István 
szobrát, s az egyetem nevéből is elhagyták a gróf nevét.7 Az egyetemnek tanulmá-
 
4  Ladányi Andor: Felsőoktatási politika 1949–1958. Bp. 1986. 11. 
5  Uo. 9–13. 
6  Uo. 56. 
7  Kerepeszki Róbert: A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és tevékenysége a II. világháború 

után. Szkholion, 2008/1. 27–43. A szobordöntésről 34–35. – Az egyetemet egyébként a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium 1947-től Kossuth Lajos nevének felvételéig Debreceni Tudományegye-
temnek nevezte. 
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nyi rendjét egyelőre nem kellett átalakítania, bár a tanács maga is elfogadta, hogy a 
professzorok ne valamilyen lényegtelen részprobléma fejtegetésével töltsék ki a 
féléves kollégiumaikat. A tanács helyeselte, ha tudományos pótlékot lehetne beve-
zetni az oktatók munkájának támogatására. Egyelőre nem okozott problémát, hogy 
a hallgatók szociális összetételében nem tükröződött a munkás és dolgozóparaszt 
származású hallgatók arányának növekedése, hiszen ez országosan is csak igen las-
san mutatkozhatott. Arra, hogy a működés milyen nehézségekkel indult meg, majd 
az egyetemi tanács 1948. január 30-i ülésének egyik megjegyzéséből következtet-
hetünk. Ebből ugyanis kiderül, hogy az egyetemek közötti energia-takarékossági 
versenyt a debreceni egyetem többek között azért nyerhette meg (29,3%-os megta-
karítással), mivel működési nehézségei (áramkimaradás, fűtőanyag hiánya) miatt 
nem is tudott volna több energiát felhasználni. Aligha vált az előkelő helyezés di-
csőségére, hogy – Kovács Ferenc dékán panasztétele szerint – a klinikán műtétek 
maradtak el, hidegek voltak a kórtermek, a szükségesnél ritkábban (heti kétszeri 
helyett egyszer) tudtak ágyneműt és ruhát váltani, a műszerek fertőtlenítését csak 
„füstölő, nedves fával fűtött házi tűzhelyen” tudták biztosítani.8 A háború utáni el-
látás nehézségeiről és a segítőszándékról más, néha egészen eltérő jellegű meg-
jegyzésekből is tudomást szerezhetünk. A Diákjóléti Bizottság 1948 szeptemberé-
ben arra kért volna engedélyt, hogy a menza udvarán sertést tarthassanak. A tanács 
válaszából kiderül, hogy a gazdasági hivatal a gazdasági udvaron már tartott serté-
seket, s a menzának is ott javasolják a tartást.9 

Az anyagiak elégtelensége esetenként a kormányzati szándékokat is gátolhatta. 
1948 őszén a Vallás és Közoktatási Minisztérium, amelyet akkor Ortutay Gyula a 
neves folklórkutató vezetett, költségvetési fedezet hiányában utasította el a jogi ka-
ron az esti tagozat indítását. Ugyanakkor viszont esti munkásszeminárium indítását 
engedélyezték.10 Az oktató személyzet anyagi nehézségeit tükrözhette, hogy több-
ször is felmerült a budapesti szolgálati utak útiköltségének kérdése, aminek meg-
előlegezését az érdekeltek nem mindig tudták vállalni. 

Az egyetemi tevékenység normalizálódását igazolhatja azonban az is, hogy 
1947 majd 1948 nyarán újra megrendezhették a Nyári Egyetemet (igaz, hogy 1947-
ben a 262 hallgatóból mindössze 19 volt külföldi, főleg franciák,11 1948-ban a kül-
földiek létszáma 85-re emelkedett, származási helyük is színesebbé vált).12 A mi-
nisztérium a nemzetközi (és benne a határontúli magyarokkal való) kapcsolatok 
fennmaradását is szerette volna – ha szerény mértékben is – elősegíteni. Két állami 
ösztöndíjat ajánlott. Egyiket a kolozsvári Bolyai Egyetem egy 8 félévet hallgatott 
fiatalja részére, aki ösztöndíjas idejét az orvoskari fizikai intézetben tölthette, egy 
másikat pedig egy abszolutóriummal rendelkező román nemzetiségű hallgató szá-

 
8  A verseny megnyeréséről Jkv. 34. k. 1948. január 30. 
9  Jkv. 35. k. 1948. október 2. 
10  Jkv. 35. k. 1948. november 5. 
11  Jkv. 34. k. 1947. november 17. Mészáros Ede prodékán jelentése. 
12  Némedi Lajos: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 75 éve. Debrecen, 1988. 31. 
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mára. Ugyancsak miniszteri döntés alapján lehetett az országban a Csehszlovákiá-
ból áttelepített szülők gyermekeinek korlátozás nélkül folytatni egyetemi tanulmá-
nyaikat.13 A határok azonban hamarosan lezárultak. A nyári egyetem bő másfél év-
tizedre szünetelt, s jó időre elmaradtak a külföldi hallgatók is. 

A régi szellem továbbélését tükrözhette, hogy az 1948/49-i tanévet Pukánszky 
Béla rektor szakmai előadással nyitotta meg.14 A tanács még ahhoz is elég bátornak 
mutatkozott, hogy egyik professzorát, a Nemzeti Parasztpárt Borsod megyei szer-
vezete által feljelentett, németbarátsággal vádolt Bruckner Győző jogtörténész pro-
fesszort megvédje. Szontagh Vilmos a jogi kar dékánja szerint a bepanaszolt „a 
független magyar államiság tántoríthatatlan híve”, aki „a Habsburgok uralmát nem-
zeti szerencsétlenségnek tekintette”. A védelemben fontos hangsúlyt kapott, hogy 
Bruckner professzor a valóban német szimpatizáns Haendel Vilmossal a legélesebb 
ellentétben állt.15 A politika törekvései azonban lassan mégis érvényre jutottak. 
Míg Bruckner professzor védelmében a józan ész látszott győzedelmeskedni, addig 
más személyi döntésekben az új szellemiség érvényesülése. Amikor az egyetem 
pénzügyeit irányító questor állása – Kölönte Géza nyugdíjba vonulása miatt – 
megüresedett, helyére egy olyan nyomdai irodai alkalmazottat fogadtak el, aki jogi 
ismereteit a 2 éves esti munkástanfolyamon szerezte, s „tanulmányait tekintve ab-
ban a helyzetben van [tk. volt], hogy esetleges kinevezésétől számított egy éven be-
lül a questori tisztség viselésére kötelező államszámviteli szakvizsgát leteheti”.16 

A rendszer kezdte megkövetelni a féléves tanrend minisztériumi bemutatását és 
jóváhagyását is. Erre elsősorban a politikai jellegű tantárgyak (marxizmus–leniniz-
mus) és az orosz nyelv oktatásával kapcsolatos elvárások teljesítésének ellenőrzése 
miatt volt szükség. A felvételi bizottságokba a politika egyetemen kívüli képviselői 
is bekerültek, a jogász és bölcsész bizottságokba például Ménes János polgármes-
ter. Az egyetemi épületekben – az 1948. őszi miniszteri utasítást17 megelőzően – 
igyekeztek eltávolíttatni a megelőző korszakra emlékeztető minden jelet, előbb 
csak a bajtársi szövetségek feliratait, majd a régi rendszer politikusainak képmásait, 
hogy idővel ezeket a saját rezsim propaganda irataival helyettesítsék. A MEFESz 
(Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete), miközben „a múlt 
szellemét hirdető emléktáblák” eltávolítását kérte, az 1948-i tanévnyitóra olyan fel-
iratokat javasolt, amelyek a „tanulj többet mozgalom” népszerűsítését szolgálják. 
Kádár László professzor, bölcsészkari prodékán rá is kérdezett az egyetemi tanács-
ban, hogy vajon a múlt szelleme tükröződik-e a csillagda falán elhelyezett, az ala-
pításban Debrecen város közönségének áldozatkészségét hirdető márványtábla fel-

 
13  Jkv. 34. k. 1948. március 19., 35. k. 1948. szeptember 1. 
14  Némedi, 1988. 32. 
15  Jkv. 34. k. 1947. november 17. 
16  Jkv. 35. k. 1948. szeptember 1. 
17  Jkv. 35. k. 1948. november 5. – A miniszteri utasítás szerint eltávolítandók „a Horthy–korszakbeli 

politikusok képmásai továbbá a szobrok, reliefek, festmények, rajzok, fényképek”. 
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iratán? A tanács a kérdésre nemmel válaszolt.18 A kor politikai elfogultságát ismer-
ve a MEFESz aligha vette észre a professzor kérdésében rejlő iróniát, talán magá-
ról az ügyről sem vett tudomást. 

Hallgatói kezdeményezésre persze már 1946-ban működni kezdett a Népi Kol-
légium (NÉKOSz), az egyetemen pedig sorra alakultak a magukat demokratikus-
nak tekintő ifjúsági szervezetek. Javaslataik között egyformán szerepeltek az egye-
tem életében alaposabb változásokat igénylő követelések és helyiség- vagy anyagi 
támogatás iránti igények. A DESz (Debreceni Egyetemi Szövetség) az 1948. febru-
ár 27-én, a főépület 3. emeleti pihenőjén tartott ifjúsági nagygyűlésen reformokat 
sürgetett, többek között az ifjúság képviselőinek teljes jogú tagként való bevonását 
az egyetemi és a kari tanácsokba, ezen keresztül pedig beleszólást akár a professzo-
ri meghívásokba is. Ugyanez a szervezet tett panaszt a Szent László kör ellen, igaz, 
feljelentése utóbb alaptalannak bizonyult. Ennek ellenére a kört felszámolták, he-
lyiségét és felszerelését a MEFESz kapta.19 A MEFESz igényt jelentett be a felosz-
latott bajtársi szövetségek, valamint a gazdasági hivatal által használt bizonyos he-
lyiségekre, továbbá a diákszociális hozzájárulásból befolyó összeg felét is szerette 
volna megszerezni. Utóbbit azonban az eddigi haszonélvező, a Diákjóléti Bizottság 
elutasította, azzal érvelve, hogy ezt a menzára, valamint a diákoknak szükséges 
gyógyszerekre fordítják. A kérés teljesítését csak akkor látták volna megoldhatónak, 
ha a menza állami támogatást kapna. A kérést az egyetemi tanács is elutasította, 
ugyanakkor megfontolandónak tartotta a hallgatói javaslatok tárgyalását.20 A hallga-
tói képviseletről egyébként a Bölcsészettudományi Kar nem sokkal később támoga-
tólag nyilatkozott.21 A régi típusú Diákjóléti Bizottság végül nem sokkal élte túl a 
konfliktust. Az új tanév elején feloszlatták s újjáalakításához a MEFESZ szervezettől 
kértek javaslatot. Igaz, Juhász Géza professzor ebbe a bizottságba is bekerült.22 A 
helységigénylésben azonban a MEFESz-nek riválisai támadtak az MDP ifjúsági 
szervezete részéről, valamint egy egyetemi könyvesbolt megnyitása tervével.23  

A tanárképzés egyetemen belüli autonómiájának felszámolását jelentette a Ta-
nárképző Intézetek és a Tanárvizsgáló Bizottságok megszüntetése. Munkatársaikat 
– és felszerelésüket – a BTK Tanulmányi Osztályába olvasztották.24 Ez a lépés ré-
sze volt annak a folyamatnak, aminek során az egyetemek törvényes vezetői (rek-
tor, dékánok, tanácsok) veszítettek jogkörükből, s a tényleges hatalom a tanulmá-
 
18  Jkv. 34. k. 1947. november 17., 35. k. 1948. szeptember 1., 1948. november 5. 
19  Jkv. 35. k. 1948. szeptember 1., 1948. november 5. – Az utóbbi ülésen a panaszt tévedésen alapu-

lónak nevezték. A felszámolásról 1949. március 16. 
20  Jkv. 34. k. 1948. március 19. Ugyanezen az ülésen mondott le a bizottság elnöki tisztéről Járdá-

nyi–Paulovics István professzor. A lemondást egészségi állapotával indokolta, de nem zárhatjuk ki 
a politikai nyomás miatti meghátrálást sem. Utóda Juhász Géza lett. 

21  Jkv. 34. k. 1948. március 19. 
22  Jkv. 35. k. 1948. szeptember 1. 
23  Jlv. 35. k. 1948. szeptember 1. – A helységigénylés pikantériája, hogy a Hittudományi Kar nem 

kívánt lemondani arról a földszinti helyiségről, amelyről a különféle szervezetek vitatkoztak. 
24  Ladányi, 1986. 19. és Némedi, 1988. 34. 
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nyi osztályok vezetőinek, a párt és az ifjúsági szervezetek képviselőinek kezébe 
csúszott át. A tanulmányi osztályok vezetői a kari tanácsüléseken is részt vehettek, 
egyelőre szavazati jog nélkül. Feladataik közé tartozott az ideológiai ellenőrzés, 
aminek igyekeztek eleget is tenni. A BTK tanulmányi osztályvezetője, Lemhényi 
Jenő például 1950 áprilisában azért jelentette fel Várhelyi Béla latin–görög szakos 
hallgatót, mert az „ideológiailag romboló kijelentést tett”, amit a feljelentő káros-
nak ítélt az ifjúság természettudományos világképének kialakulására. A hallgatót 
végül örökre kizárták az egyetemről, amit a tanács egyhangú döntéssel jóváha-
gyott.25 Az egységek vezetése esetében az ún. intézeti háromszögek kaptak szere-
pet (intézet- vagy tanszékvezető, párt- és szakszervezeti megbízott).26 

A politikai hangulat átformálásának kísérletét tükrözheti az ünnepek hangsúlyá-
nak áthelyeződése. A szabadságharc centenáriumának megünneplése (1948. márci-
us 15-én) kapcsán a rektor azt jelenthette, hogy minden fórumon gondoskodott az 
egyetemi tanács méltó képviseletéről. A nemzeti ünnepek helyét azonban az új 
rendszer ünnepeinek kellett elfoglalniok. A jogász fiatalok által 1948. április 30-ra 
az Arany Bika dísztermébe tervezett bált a tanács azért ellenezte, mert a bálozó fia-
talok aligha vettek volna részt a másnapi (május 1-ei) ünnepi felvonuláson. Enge-
dett viszont a DESz főtitkára kérésének, hogy május 1-én a központi épület díszud-
varán – szoros kivételképpen – mulatságot tartsanak. Bálok rendezését a díszudva-
ron egyetemi tanácsi határozat tiltotta, ezúttal azonban a tanács meghátrált, sőt azt is 
javasolta, hogy a két rendezvényt vonják össze, s a jogász fiatalok is a DESz bálon 
mulassanak. A kivétel azonban hamar megismétlődött. Októberben (9-én) – ezúttal is 
„szoros kivételképpen” – az egyetemi ifjúság műsoros ismerkedési estet rendezhetett. 
A tanács ezúttal azzal próbálta tekintélyét megőrizni, hogy több hasonló rendezvényt 
az adott tanévben nem engedélyez.27 Október 23-án mégis sor került egy összejöve-
telre a MEFESz rendezésében, 1949. május 1-én pedig már senki nem vitatta, hogy a 
MEFESz a díszudvaron rendezheti a bálját, s azt sem, hogy – rossz idő estén – a Pe-
dagógus Szakszervezet is ott rendezheti júniusi ünnepségét. 

A tanácsnak eleget kellett tennie annak a minisztériumi felhívásnak is, amely a 
Komszomol fennállása 30. évfordulójának megünneplésére szólított fel. Az ünnep-
séget az „egyetemi ifjúság” szervezte, a tanács feladata helység biztosítása az ün-
nepségre és ezalatt az órák szüneteltetése volt. Egyetlen óra időtartamra kellett az 
előadásokat felfüggeszteni 1948. október 19-én a Debrecen „felszabadulásának” 
negyedik évfordulójára rendezett ünnepség idején.28 Nem az egyetemen, hanem a 
városban rendeztek 1949. január 21-én Lenin-ünnepséget, de ezen az egyetem is 
képviseltette magát.29 Sztálin 70. születésnapjának méltó megünneplésére (ami 
 
25  Jkv. 36. k. 1950. április 25. 
26  Jkv. 36. k. 1950. január 31. 
27  Jkv. 34. k. 1948. április 20., 35. k. 1948. október 2. 
28  Jkv. 35. k. 1948. november 5. 
29  Jkv. 35. k. 1949. március 16. – A hatalom – a szovjet gyakorlatot követve – sajátos módon, Lenin-

re nem születése, hanem halála évfordulóján emlékezett. 
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1949. december 21-re esett) azonban már novemberben figyelmeztetett egy minisz-
tériumi utasítás. Egy év múlva, a szovjet vezér 71. születésnapján viszont a tanács 
ülést tartott. A rektor a szokatlan lépést azzal mentegette, hogy munkával ünnepel-
ni különösen méltó cselekedet. Az 1949/1950. tanév megnyitóján már nem hang-
zott el a Himnusz. Az ünnepség a Köztársasági indulóval kezdődött s az Internacio-
nálé zárta. A két (bizonyára hanglemezről is lejátszott) szám közé nemcsak kul-
túrszámok (szavalatok) valamint az MDP megyei titkárának üdvözlő beszéde fért 
be, hanem egy vagongyári munkás hozzászólása is, aki az éltanulókat üdvözölte. A 
tanács ugyanakkor engedélyezte a szokásos tanévnyitó istentisztelet megtartását.30 

Az egyetem elnevezésére irányuló tervek közül szerencsére a józanabb törekvé-
sek nyertek tért. Az egyetemi ifjúság 1949 elején 900 aláírást gyűjtött össze, az ak-
kor még egységes intézmény Kossuth Lajosról való elnevezése érdekében. Javasla-
tukat egyenesen a miniszterhez továbbították.31 Az elnevezés természetesen inkább 
a szabadságharcra való utalást fejezte ki, mint a nemzeti hagyományokhoz való ra-
gaszkodást. Ezt erősíthette meg, hogy a vallás és közoktatási miniszter röviddel ké-
sőbb intézkedett arról, hogy „az összes egyetemek tanácstagjainak hivatali jelvé-
nyeit képező úgynevezett láncok, továbbá a rectorátus és a tudománykarokat jelké-
pező díszbotok használatát 1949. évi május hó 10-vel beszünteti”. A jelvényeket és 
a díszruhákat a Nemzeti Múzeumba kellett szállítani. Kádár László ezúttal azt kér-
te, hogy a debreceni egyetem jelvényei a Déri Múzeumba kerülhessenek.32 Az 
1949/1950-i tanév kezdetétől a bélyegzőkön, címtáblákon, gépkocsi rendszámtáb-
lákon az új, népköztársasági címert kellett használni.  

Az 1947. november 17-i tanácsülésen ismertették a vallás- és közoktatási mi-
niszter állásfoglalását a munkaverseny és a takarékossági verseny fenntartásáról. 
Az 1948. szeptember 1-ei tanácsülésen került sor az egyetemi könyvtár igazgatójá-
nak tájékoztatójára, miszerint a könyvtár dolgozói bekapcsolódnak az országos 
munkaversenybe. Ortutay Gyula miniszter 1948. február 23-án úgy nyilatkozott, 
hogy az egyetemi autonómia a doktori cím, a magántanári képesítés megadására és 
a professzori meghívásra korlátozódik.33 A felsőbb szervek valóban egyre több 
ügyet vontak el az egyetem hatásköréből. A minisztérium például arra figyelmez-
tette az egyetemet, hogy a külföldre szánt kiadványokat csakis az Országos Könyv-
tári Központ továbbíthatja, míg a határokon túlról érkező könyveket és folyóirato-
kat ugyanitt be kellett jelenteni.34 Felszámolták az egyetem saját nyomdáját is. Fel-
 
30  Az évnyitó programját ld. Jkv. 36. k. 1949. szeptember 13. A jegyzőkönyv rögzítette Pukánszky 

Béla prorektor aggályát, miszerint az iskolai ünnepségeket a Himnusz hangjaival kezdik, nem kel-
lene-e az egyetemi évnyitót is azzal kezdeni? Szabó István a BTK dékánja úgy gondolta, hogy a 
program összeállításával meg kellett volna várni a minisztérium állásfoglalását. Kettesy Aladár 
rektor végül azt ígérte, hogy telefonon kikéri a minisztérium állásfoglalását. 

31  Jkv. 35. k. 1949. április 7. 
32  Jkv. 35. k. 1949. május 25. 
33  Némedi, 1988. 32. – Az egyetemi autonómiát egyértelműen és véglegesen az 1950. november 23-i 

minisztertanácsi rendelet szüntette meg. 
34  Jkv. 35. k. 1948. december 20. 
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szerelésén és alkalmazottain a város és a Tiszántúli Református Egyházkerület nyom-
dái osztozhattak. Az egyetem a „Lenin és Sztálin a szakszervezeti kérdésekről” c. 
könyv 8 példányával vigasztalódhatott, amit azután a karok között osztottak szét. 
Az egyetemen belüli könyvárusításra kijelölt helyiséget végül a pártkiadványokat 
publikáló Szikra Kiadó kapta meg, az eladó személyének kijelölésébe be kellett 
vonni az MDP-t.35 Az egyetem munkatársai az egyetemre vonatkozó tájékoztatást, 
interjút csak a minisztérium sajtóosztályának engedélyével adhattak. Ezúttal Szabó 
István volt az, aki szót emelt az intézkedéssel kapcsolatban, mondván, hogy a tájé-
koztatás megnehezítése a kutatómunkát is akadályozza, egyúttal kérve, hogy a mi-
nisztérium bízzon meg egy sajtófelelőst az egyetemen, aki helyben tudja a szüksé-
ges engedélyt megadni.36 A külföldi kapcsolatok fokozott ellenőrzését szolgálta, 
hogy a minisztériumnak még a külföldről érkező, valamilyen információt kérő le-
velekből is másolatot kellett küldeni.37  

Talán az önálló egyetemi kezdeményezések egyik utolsója volt az, hogy – rész-
ben a miniszteri felhatalmazással élve – az egyetem – a megszűnt kormányzógyű-
rűs doktori kitüntetés helyére lépteve – saját hatáskörű kitüntetéses doktori címet 
alapított. Az első Sub laurea Almae Matris doktori avatásokra az 1948/1949-i tanév 
zárásakor került sor. A történelem kereke azonban ezen a területen is fordult egyet. 
Az egyetem doktori címeket sem adományozhatott, még a végzett orvosoknak sem, 
amit Kesztyűs Lóránt professzor a tanács 1950. november 2-i ülésén kifogásolt is. 
A tudományos érték kifejezésére viszont szovjet mintára bevezették a kandidátusi 
(1950) és a tudományok doktora (1951) fokozatokat. 

Az erőszakolt központosítás, a helyi jogosítványok elenyészése következtében 
számos problémát nem sikerült megoldani. A szakérettségivel bekerült hallgatók 
tanulmányi eredményei természetesen elmaradtak a gimnáziumot végzetteké mö-
gött, közöttük a lemorzsolódás aránya is nagyobb volt. A minisztériumi leiratban 
ez, mint a szakérettségisek hátrányos megkülönböztetésének vádja csapódott le, 
ami ellen a tanács természetesen tiltakozott.38 Jó ideig megoldatlan maradt az 
Orosz Tanszék vezetése. A budapesti szovjet nagykövetség orosz professzort ígért, 
de a nemzetközi kapcsolatok ápolása a nagy szomszéd esetében sem volt döcce-
nőmentes. 1948. december 20-án ezért a tanács ideiglenes megoldást alkalmazott, 
amelyben a demokratikus érzelmű irodalmár professzor Juhász Géza és a sok nyel-
vet ismerő összehasonlító nyelvész, Benigny Gyula professzor kapott szerepet. A 
tanszék vezetését egyébként 1950 szeptemberétől sikerült megoldani. Megbízást 
Pokrovszkij professzor kapott, akinek a Dóczy József utca 3. számú professzori vil-
la földszintjén biztosítottak öt szobás lakást. A professzor vállalta, hogy lakása két 
szobájában szállást biztosít az orosz szak oktatásában részt vevő, Budapestről he-

 
35  Jkv. 36. k. 1949. szeptember 13. 
36  Jkv. 36. k. 1950. január 31. 
37  Jkv. 36. k. 1950. február 28. 
38  Jkv. 36. k. 1949. szeptember 13. 
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tente Debrecenbe utazó öt szovjet professzornak. Mivel a lakás berendezéséhez a 
minisztérium anyagi támogatást ígért, az egyetem gyors ütemben kifesttette, par-
kettáját felújíttatta, az ablakokon lévő rácsokat eltávolíttatta [!]. A professzor köl-
csönbe még egy Bösendorfer zongorát is kapott, azzal a feltétellel, hogy ha az 
egyetemnek valamely ünnepségen szüksége lenne rá, átmenetileg visszaengedi.39 

Felmerült egy, az integrált egyetem elvével szembeálló törekvés is. A vezetés 
komoly erőfeszítéseket tett az önálló Természettudományi Kar felállítására. Az 
előkészítő bizottság vezetésével Török István teológiai prodékánt bízták meg. Ki-
derült azonban, hogy az orvosi kar nem kívánja átengedni a létesítendő karnak saját 
fizikai és vegytani intézeteit, amelyek 1923 óta az orvosképzést szolgálták. A ta-
nács tehát úgy döntött, hogy a BTK-n is szervezzenek hasonló tanszékeket, ame-
lyek a TTK létrehozásakor annak állományába kerülnek.40 Az új kar, az egyetem 
ötödik karaként végül 1949. május 16-án alakult meg, első dékánja Varga Ottó lett. 
A minisztérium a matematikai, ásvány- és földtani, növény-, állat- és embertani, 
kémiai, fizikai és meteorológiai egységeket (tanszékeket), a csillagvizsgálót és a 
botanikus kertet osztotta be az új kar alá. Első öt karú ülésén a tanácsnak – az üd-
vözléseken kívül – olyan kérdésekről is döntenie kellett, hogy hogyan módosuljon 
az ünnepségeken a dékánok ülésrendje, milyen sorrendben történjenek a doktorava-
táskor a kézfogások.41 A miniszter tájékoztatta a tanácsot, hogy az [első] 5 éves 
tervben 17 millió forintot irányoztak elő új (a fizikai, kémiai, gyógyszertani egysé-
gek elhelyezésére tervezett) épület létesítésére, a szorongató helyhiány miatt azon-
ban ugyanő egyelőre a Hittudományi Kart utasította a Református Kollégium épü-
letébe való visszavonulásra. 42 Az intézkedés a kar jogviszonyát és professzorainak 
az egyetemhez tartozó épületekben való lakását egyelőre nem érintette. Az egye-
temi önállóság gyakorlati megszűnésébe való beletörődést igazolhatja, hogy ami-
kor a teológiai kar dékánja azt kérte, hogy a főépületben kiköltözésük után is meg-
tarthassanak egy helyiséget az ott hivatalos ügyeket intéző munkatársak tartózko-
dására, a tanács ennek elbírálására is a minisztériumot kérte fel.43 

A helységmizéria azonban végül nem várt, és egyáltalán nem méltó megoldás-
sal enyhült. 1949. szeptember 1-i hatállyal felfüggesztették az egyetem (akkori ne-
vén) Jog- és Közigazgatástudományi Karának működését (a hivatalos indoklás szü-
neteltetésről szólt). A lépés előkészítetlenségét igazolhatja, hogy a döntésről a ta-
nács csak a szeptember 13-i ülésén tárgyalhatott. Ugyanezen az őszön számolták 
 
39  Benigny professzor nyelvtudását és nyelvi érdeklődését jól jellemezheti az az anekdota, amely sze-

rint amikor 1945-ben a könyvtárból kikölcsönzött orosz szótárt visszavitte, munkatársainak azt 
nyilatkozta, hogy már régen nem volt ilyen érdekes olvasmánya. – Az orosz tanszékvezetői állás 
végleges betöltésére és a lakás berendezésére vonatkozóan ld. Jkv. 36. k. 1950. szeptember 23. 

40  Jkv. 35. k. 1948. december 20.  
41  Jkv. 35. k. 1949. május 25. 
42  A helyhiányt csak fokozta, hogy a központi épületben helyezték el az 1948-ban alakult Nevelő-

képző (Pedagógiai) Főiskolát, de helyet foglalt ott több magánlakás, sőt általános iskolai osztály is 
található volt. 

43  Jkv. 35. k. 1949. május 25. 
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fel a vidéki (Debrecen, Szeged) egyetemeken működő nyugati nyelvi (francia, an-
gol, német, olasz) tanszékeket. A hallgatóknak választaniok kellett, hogy Budapes-
ten a szakjukon, vagy helyben más szakon folytatják tanulmányaikat. A nyugati 
nyelvek tanulásának ellehetetlenítéséhez tartozott, hogy ha a debreceni egyetemen 
egy hallgató egyetemen kívül akart volna idegen nyelvet tanulni, a rektortól ehhez 
is névre szóló engedélyt kellett kérnie.44 Egerbe helyezték át a Neveléstudományi 
(Pedagógia) Főiskolát, a központi épület északi részén található helyiségeinek egy 
részébe a menza költözhetett be. Az állam és az egyház szétválasztásából követke-
zően 1950. augusztus 31-ei hatállyal, tehát az új tanévet megelőzően a Hittudomá-
nyi Kart – akárcsak másutt az országban – leválasztották az állami egyetemről. Be-
rendezéseiket, könyveiket a teológusok szerencsére magukkal vihették. De egye-
temünk elvesztette egészségügyi képzési intézményeit is. Előbb az Egyetemi Ápo-
ló- és Védőnőképző Intézetet helyezték a Vallás- és Közoktatási Minisztérium ille-
tékessége alól kivonva, a Népjóléti Minisztérium fennhatósága alá,45 majd 1951-
ben az orvosi kart is önállósították Orvostudományi Egyetem néven. Természete-
sen ez az egyetem is kikerült a Vallás és Közoktatási Minisztérium hatásköre alól s 
az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá helyezték. A decentralizálás során si-
került megosztani a hazai felsőoktatást, s rajta keresztül az értelmiségi elitet.46 
1952-ben már csak az immár két karúvá (BTK, TTK) zsugorodott egyetem tudta 
felvenni Kossuth Lajos nevét. Nem okozhatott tehát többé problémát, hogy az ün-
nepi üléseken melyik kar dékánja ülhet közvetlenül a rektor szomszédságában. 
Igaz, időközben a helységigénylők skálája tovább bővült. Az eddigieken túl el kel-
lett helyezni az alakuló Marxizms–Leninizmus Intézetet. 

Fokozatosan az ifjúság is betekintést, sőt beleszólást kaphatott az egyetem 
ügyeibe. A vallás és közoktatási miniszter [úr!] 1948 végén a bölcsészettudományi 
karokon tanácsadó testületek felállítását rendelte el, amelyek tagságát felerészben 
oktatók (professzortól tanársegédig), felerészben a MEFESz kari szervezete által 
delegált hallgatók adták. Létszámuk maximálisan 15 fő lehetett. Ugyanakkor vala-
mennyi egyetem valamennyi karán 6 tagú tanulmányi bizottság felállítását is elren-
delte, ugyancsak felerészben a MEFESz által delegált hallgatók részvételével.47 
Egyre többször jelentek meg a párt és az ifjúsági szervezet (előbb a MEFESz, majd 
a DISz) képviselői a kari és az egyetemi tanácsüléseken. Az egyetemi tanács 1951. 
október 3-i ülésén elfogadott új szervezeti szabályzat a tanács tagjává emelte az 
MDP egyetemi szervezetének titkárát, a gazdasági igazgatót, a katonai tanszék ve-
zetőjét, s esetenként meghívhatónak mondta a DISz, illetve a szakképzés szem-
pontjából illetékes szervezetek képviselőit. Az utóbbi kitétel biztosította a lehető-
séget arra, hogy egyre gyakrabban kapjanak meghívást a karok Tanulmányi Osztá-
 
44  Jkv. 36. k. 1949. november 29., 37. k. 1950. szeptember 26. 
45  Jkv. 35. k. 1949. május 25. 
46  Ladányi, 1986. 36. Az általa közölt adat szerint 1953. tavaszán Magyarországon 32 felsőoktatási 

intézmény működött 11 minisztériumhoz vagy más főhatósághoz rendelve. 
47  Jkv. 35. k. 1948. december 20., 1948. december 20. 
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lyainak vezetői. Az egyes szervezetek vezetői ugyanakkor többször küldtek mást 
(helyettest) az ülésekre.48 És egyre többször jelentek meg közöttük vezetőként vagy 
helyettesítőként olyanok, akik – ekkori mozgalmi tevékenységük jutalmaként – 
utóbb a tudományos vagy a politikai életben jutottak pozíciókhoz. 

A ma is a demokrácia felé mutató változások mellett azonban hamar megmutat-
koztak a politika vadhajtásai. 1948. december 4-i ülésén a tanács – egyetértve a 
kormány élesedő harcával a klerikális reakció ellen, amelynek során az egyetemek 
is felemelték szavukat – egyhangúlag hozott határozatban ítélte el Mindszenty her-
cegprímás reakciós tevékenységét. Néhány nap múlva (december 8-án) rendkívüli 
tanácsülésen döntöttek arról, hogy határozatukat eljuttatják Molnár János helybeli 
prépost–plébánosnak. Napi egy órára korlátozták a klinikán a különféle egyházak 
papjainak, lelkészeinek látogatását. (De kivételnek tekintették a sürgős hívásokat, 
pl. a haldoklókhoz.) Miniszteri rendelet alapján a doktorjelöltek egyelőre választ-
hattak az „esküszöm az élő Istenre és fogadom...” vagy a „becsületemre foga-
dom...” formulák között. Még az év vége előtt a klinikatelepről „reakciós eleme-
ket” kellett eltávolítani. A 9 fő között csak két orvos volt, egyiket azzal vádolták, 
hogy kezelése alól több „röntgen égett beteg” került ki. A többiek nővérek, irodai 
dolgozók voltak.49 Történt egy durva beavatkozás is a rendőrség részéről. Az or-
voskarról az MDP által kisajátított bútorokat és más felszerelési tárgyakat szállítot-
tak el, amelyek között azonban egyetemi tulajdon is volt. A tanács a polgármester 
közbenjárását kérte.50 Mindent áthatott a gyanakvás, az ellenség keresésének szel-
leme. Varga Ottó a TTK dékánjaként arra kérdezett rá, hogy hogyan kaphat jogkört 
fegyelmi ügyekben a Személyzeti Osztály, ha munkatársainak nincs szakmai felké-
szültsége.51 A Gazdasági Igazgatáson belül Ellenőrzési Osztály alakult, amely buz-
galmában az intézeti könyvtárakat is ellenőrizte. Szabó István, a BTK dékánja úgy 
vélte, hogy ehhez sem joguk, sem hozzáértésük nem volt, hiszen a káros könyveket 
már régen kivonták az egységek könyvtáraiból.52 A két dékánt – úgy látszik – még 
meglepte, hogy mennyire háttérbe kerülhetnek a szakmai szempontok. 

Az egyetemi tanácsnak az oktatás színvonalába aligha lehetett érdemleges bele-
szólása. A minisztériumi utasítások azonban folyamatos hanyatlásról, talán úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy torzulásról tanúskodnak. A tanácsra maradt a feladat, hogy 
tantermet biztosítson a kb. 600 fős csoportoknak, amelyekbe – a minisztérium elő-
írása szerint – a hallgatóságot ideológiai képzésre be kellett osztani. Lehetőség 
nyílt arra is, hogy ha nem lenne ekkora terem, az órákat hangszóróval közvetítsék 
több kisebb teremben. A rektor tájékoztatása szerint ekkor szerelték fel az Aulát 
erősítőkkel. Az Aulát és a díszudvart egyébként egyre gyakrabban kérték el ünnep-
ségek vagy kiállítások rendezésére. Az egyetemi órák előadóinak (vagy helyettük a 
 
48  Jkv. 37. k. 1951. április 13., 1951. július 6., 38. k. 1951. október 3. 
49  Jkv. 35. k. 1948. december 20. 
50  Jkv. 35. k. 1949. március 16. 
51  Jkv. 37. 1950. szeptember 26. 
52  Jkv. 37. k. 1950. november 28.  
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tanszékvezetőknek) előadásuk szövegét folyamatosan – az előadást megelőzően – 
be kellett nyújtaniok a Tanulmányi Osztályokra, hogy abból jegyzet (tk. kisegítő 
anyag) készülhessen.53 Az oktatás tehát a korrepetáláshoz közelítő elemekkel bő-
vült. De nem maradhatott ki az ideológiai tanulságokból a tanács sem, amelynek 
lelkendeznie kellett azon, hogy milyen súlyos csapásokat mért a Béke Híveinek II. 
(Varsói) Világkongresszusa a „támadó szellemű imperialista erőkre”.54  

Folyt az ifjúság megdolgozása, vezetői igyekeztek a hatalom igényeinek megfe-
lelő lépéseket kitalálni és azt végrehajtani. Az egyik DISz alapszervezet 1950 no-
vemberében tanulmányi békeversenyre hívta fel a hallgatókat, a másik üdvözlő táv-
iratot szorgalmazott Rákosi elvtárs születésnapjára. Amikor a Tanulmányi Osztá-
lyok jelentéseiből kiderült, hogy a hallgatói teljesítmények romlása mögött az új 
tárgyak (marxizmus–leninizmus, orosz nyelv, katonai ismeretek) bevezetése áll 
(óráikat nem egyszer a félév megkezdése után, utólag iktatták be az órarendbe), a 
tanácsülésen akadt olyan résztvevő, aki figyelmeztette a többieket, hogy ezeket a 
megállapításokat nehogy kivigyék a hallgatók közé, mert azt az ellenség könnyen 
kihasználhatja.55 A BTK végzős hallgatói pedig feddést kaptak, mert diplomájuk 
ünneplésekor nem vonultak a Városi Pártbizottság elé, hogy köszönetüket fejezzék 
ki a pártnak.56 

A hallgatói teljesítmények kritikájának hullámai egyébként a minisztériumig ér-
tek. Okát részben itt is a túlterhelésben, a tantervek rendezetlenségében, mögöttük 
pedig az ellenség befurakodásában keresték. Nem ez volt az egyetlen, talán nem is 
a legfőbb ok, de Ortutay Gyula minisztert 1950. február 24-én leváltották, s helyére 
Darvas Józsefet nevezték ki. Megváltozott a főhatóságnak a vallás- és egyházügyet 
fontosnak sugalló neve is, ezután Közoktatásügyi Minisztériumnak nevezték.57 

Az egyetemi tanács jegyzőkönyvei a vizsgált években meglehetősen lehangoló 
képet mutatnak. Megítélésük még elkeserítőbb lesz, ha figyelembe vesszük, hogy 
az egyetem szempontjából döntő kérdések vagy egyáltalán nem kerültek a tanács 
elé, vagy azok periférikus vonatkozásairól kellett döntenie. A nyugati nyelvi tan-
székek felülről elrendelt bezárásakor a tanácsra maradt a megürült helyiségek el-
osztása. Egyáltalán nem esett szó a tanácsüléseken a színvonalas gyakorlógimnázi-
um bezárásáról, aminek (Simonyi úti) épületét is elvették az egyetemtől. Még tu-
domásul venni sem kellett a személyi politika súlyos diszkriminációit, neves tudó-
sok elvesztését, leminősítését. Miközben ugyanis az újonnan létrehozott Termé-
szettudományi Karra neves tudósokat neveztek ki (Varga Ottó, Bognár Rezső), a 
politikához közelebb álló bölcsészettudományokat súlyos károk érték. A nyugati 
nyelvi tanszékek felszámolásával olyan tudósok hagyták el az oktatást, mint Han-
kiss János, aki a könyvtárba került, vagy Országh László, aki Budapesten folytatta 
 
53  Jkv. 37. k. 1950. szeptember 26. 
54  Jkv. 37. k. 1950. november 28. 
55  Jkv. 37. k. 1951. április 13. 
56  Jkv. 37. k. 1951. május 25. 
57  Ladányi, 1986. 23. 
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oktatómunkáját. A Magyar Tudományosa Akadémia átalakítása során 1949. októ-
berében „felfüggesztették” Pukánszky Béla és Szabó István tagságát. (Gyakorlati-
lag kizárták őket.) Pukánszky Béla a következő évben meghalt, esetleges utóda, 
Némedi Lajos a főiskola élén Egerbe került. Az iskolateremtő Szabó István körül 
pedig tanítványai megvádolásával és bebörtönzésével akartak légüres teret terem-
teni. Az 1950 augusztusában összeesküvéssel vádolt és hosszú börtönbüntetésre 
ítélt négy bölcsészkari tanársegéd közül ketten voltak történészek. A tanács jegy-
zőkönyveiben azonban sem az akadémiai kizárásról, sem a tanársegédek perbefo-
gásáról nem esik szó. Akárcsak arról sem, hogy – a körülötte kialakult feszültség 
elsimítása céljából – 1950 márciusában nyugdíjazását kérte a karizmatikus pedagó-
gus, Karácsony Sándor. Sántha Kálmán kizárása az akadémiáról, majd eltávolítása 
Debrecenből, már nem a két karúvá olvadt egyetem hatáskörébe tartozott, ennek 
elhallgatását tehát nem kifogásolhatjuk. 

A történetírás által sokáig pozitív fordulatként nyilvántartott években vezetett 
egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek kétséget kizáróan mutatják, hogy hogyan ve-
szítette el a kommunista hatalomátvétel időszaka során az egyetem korábbi legfelső 
szerve hatáskörét és talán tekintélyét is. Az egyetem életének sorsdöntő kérdései 
többé nem a tanácsülésen dőltek el. Döntési szervből nevének megfelelően valóban 
tanácsadó szervvé vált, amely azonban néha még jelentéktelen ügyekben is a fel-
sőbb szerv, a minisztérium állásfoglalását várta el. Máskor viszont mellette mentek 
el a dolgok, nem formálhatott véleményt. Kérdés azonban, hogy ez tagjai szemléle-
tének megváltozását, az új hatalom eszméihez és elveihez való csatlakozást jelen-
tette-e, vagy csak az egyetem működőképességének fenntartása érdekében vállalt 
kényszerű alkalmazkodást fejezett ki? A tanács tisztségviselő (rektor, dékán) tagja-
inak ismerete mellett azt hiszem nyugodtan választhatjuk az utóbbi lehetőséget. A 
vizsgált néhány évben az egyetemnek többnyire olyan rektorai voltak, akik pro-
fesszori címüket még 1945 előtt szerezték, tudományuk kiváló képviselői voltak. A 
tanács szerepváltását kényszerként foghatták fel, megőrizve ezzel az egyetem fo-
lyamatos működését, ahogyan tették ezt a háború utáni helyreállítással, az oktatás 
megindításával. Voltaképpen ezt az álláspontot képviselte a középiskolai tanárból a 
harmincas évekbeli kiemelkedő irodalmi tevékenysége alapján professzori álláshoz 
jutó Juhász Géza is, ha rektori expozéiban – amelynek gyakorlatát a tanácsüléseken 
ő honosította meg –, mai szemmel nézve néha talán kissé túl lelkesen is támogatta 
a párt valamelyik aktuális programját. Az adott kor állami és pártvezetése persze a 
politikai állásfoglalások terén nem fogadott el mérsékelt álláspontot, Juhász Gézát 
így semmiképpen nem lenne szabad elmarasztalnunk. Ahogyan Kettesy Aladárt 
sem, amiért a minisztériumtól várt állásfoglalást a Himnusz eljátszhatóságára az 
egyetemi évnyitón. Nem ők voltak azok, akik a párt és az ifjúsági szervek képvise-
letében, a demokrácia nevében akadékoskodva, mondvacsinált gátakat állítva gör-
dítettek újabb és újabb akadályokat az oktatás és a tudományos munka normális 
menete elé. 
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A LAKÁSBÉRLŐK MOBILITÁSA BUDÁN  
A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN1 

 
 
 

A címben szereplő hirdetés a Vereinigte Pester und Ofner Zeitung (VPOZ) 1814. 
január 30-i számában jelent meg, feladójáról még az is megtudható, hogy több ne-
mesi család megbízottjaként, ügyvédjeként működött, és nem szerette a gyermek-
zsivajt, ugyanis kikötötte, hogy a házban csak kevés gyerek éljen, lehetőleg egy 
sem. Az idézett szöveg a lap amúgy is szórványos lakáshirdetései közül a „lakást 
keresők” kevésbé frekventált rovatába tartozott, gyakoribb volt a bérletre felkínált 
lakásokról vagy az eladó házakról szóló híradás. A bérletre kínált lakások túlnyo-
mó többsége az átlagos polgári szintet – az egy-két szoba, konyhásakét – messze 
meghaladó nagyságú és színvonalú volt: többnyire 4-6 szobás, konyha, pince, istál-
ló stb. tartozékokkal rendelkező otthonokat kínáltak. (Egy ház eladásánál a részle-
tes leírása előtt még azt is szükségesnek találták hangsúlyozni, hogy az épület igen 
jó környéken található).2 E lakások, úgy tűnik, még polgári – jómódú polgárok által 
igényelt és megfizethető – bérleményeknek számíthattak, mert 1827-ben egy 13 
szobából, egy teremből, nagy konyhából álló lakást „uraságiként” tituláltak, azaz 
nemes bérlőt csábítottak: erre vall az is, hogy egy nyolc lóra való istálló is tartozott 
hozzá. Feltehető, hogy azért szerepeltek a gyakori hirdetésekben ilyen színvonalú 
lakások, mert ezekre kisebb volt a kereslet, és igényesebb bérlőket az újság olvasói 
között reméltek találni.3 A kisebb otthonokra, netán albérletekre jóval nagyobb 
igény mutatkozott, ezekre általában a szomszédoktól nyert értesülések, esetenként 
tapasztalat alapján találhattak rá az érdeklődők. A szóbeli hírforrás pedig igen ha-
tékonynak bizonyult, legalábbis erre következtethetünk a bérlők nagyarányú hely-
változtatásai alapján. 

Az elég régen ismeretes, hogy néhány, 19. századi nagynépességű, dinamikusan 
gyarapodó magyar városban is régen elmúlt az az idillikus korszak, amikor a pol-
gárok többnyire saját – egyébként többnyire kisméretű – házukban laktak, család-
jukkal és személyzetükkel, és legfeljebb egy-egy kamrájukat adták ki napszámo-

 
1  A jelen tanulmány egy folyamatban levő kutatás első eredményeit foglalja össze. 
2  „…in einer sehr guten Gegend” VPOZ 1814. február 10.  
3  Legalábbis erre következtethetünk abból, hogy az ilyen hirdetéseket számos esetben több egymást 

követő kiadásban is megismételték. 
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soknak, kapásoknak, vagy az átmenetileg a városban tartózkodó vásározóknak. E 
városokban a lakosok – követve a bérpalotákat és bérkaszárnyákat birtokló arisz-
tokratákat4 – egyre inkább felismerték a házbér, mint jövedelemforrás jelentőségét. 
Különösen állt ez a fővárosra, Pestre, és valamivel kisebb mértékben a lassúbb né-
pességnövekedést mutató Budára is, ahol az adózó háztartásfőknek csak fele, vagy 
annál is valamivel kevesebb része volt háztulajdonos. Viszont közülük egyre töb-
ben építtették vagy bővítették házukat úgy, hogy lehetővé váljon több lakás kialakí-
tása. Sok esetben maguk bérlakásban laktak, és tulajdon házuk minden helyiségét 
bérbe adták, mások, a házbérjövedelmük növelésének érdekében, több házat birto-
koltak. Még a háztulajdonos napszámosok és kapások5 is tartottak – sokszor csak 
egy szoba-konyhás lakásukban – albérlőt. Mindebből következik, hogy a főváros-
ban nem csak a bérből, alkalmi munkákból élők, hanem a polgári lakosságnak – kéz-
műveseknek, kereskedőknek és egyéb polgári foglalkozást űzőknek – nem jelen-
téktelen része lakás-, vagy albérlő volt. Arról azonban eddig nem igen voltak isme-
reteink, hogy mennyire volt tartós, vagy átmeneti egy-egy ilyen bérlet vagy albérlet. 

Az, hogy mennyire volt tartós a különböző háztartások egy fedél alatt élése, 
csak akkor lehetne felderíthető, ha feldolgozásra kerülnének az egymást követő 
évek adóösszeírásai. Ilyen nagynépességű városok esetében, mint Buda, ez megle-
hetősen munkaigényes feladat lenne.6 A fővárosra vonatkozóan az összeírás sajátos 
módjának köszönhetően azonban egy-egy év kiválasztásával is fogalmat alkotha-
tunk a bérlő háztartások mobilitásáról. Az adókivetést az adószedő ugyanis az elő-
ző évi tisztázat alapján készítette el, ebbe vezette be az év során beállt változásokat: 
kihúzva az eltávozottakat, és beírva az újonnan érkezetteket. Ezeknek az adóössze-
írásoknak az egyediségét az jelenti, hogy – a fél évszázad során növekvő pontos-
sággal – azt is feljegyezték, hogy az új adózó honnan érkezett, és a kihúzott hová 
távozott. Ez egy-másféléves intervallumot illetően nyomon követhetővé teszi a bér-
lők mozgását.7 

A vizsgálathoz három, az 1809., 1831–33. és az 1844–45. évi adókönyveket hasz-
náltam.8 Az időmetszetek kiválasztását a következő szempontok vezérelték. 1809-

 
4  Példaként hozható fel a Viziváros legnagyobb, 48 szobát és 26 konyhát magában foglaló épülete, 

mely az Esterházy család tulajdonában volt. 
5  1828-ban 47%-uk volt háztulajdonos, ezeknek csaknem a fele tartott bérlőt/albérlőt. Ugyanezek az 

arányok a kapásoknál 11% illetve 39%. Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyaror-
szágon a XIX. század elején. Budapest, 1988. 143. 

6  Jellemző, hogy a budai adóösszeírások csaknem maradéktalanul megmaradt sorozatából alig né-
hány év adatai kerültek eddig feldolgozásra. 

7  Mivel a vizsgálat célja a bérlők mobilitása volt, nem vettem figyelembe a háztulajdonosok cseré-
lődését, mivel a házak eladásának és vételének motívumai merőben eltérőek voltak. 

8  Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban BFL) IV.1005.c. A tágabb intervallumokat az tette 
szükségessé, hogy nem minden városrésznek maradt fenn azonos évből összeírása,. illetve ezeket a 
jegyzék nem tartották nyilván.  
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ből rendelkezésemre állt a vízivárosi Conscriptio Popularis adatanyaga,9 másrészt 
az 1805. évi házösszeírás10 használható adatokat tartalmazott a bérbeadott házak mé-
reteiről, minőségéről. A második időmetszetnél szintén az a szempont vezetett, hogy 
az 1828. évi országos összeírásnak11 a házbérre vonatkozó adatai támpontot adhat-
nak a lakások minőségéről. Az 1840-es évek adóösszeírásaihoz ilyen segédforrá-
sokkal nem rendelkeztem, célom az volt, hogy a rossz termés és éhínség miatt vá-
rosba menekültek tömeges kitoloncolása előtti „békés” viszonyokat mutathassam be.  

Az adóösszeírások pontossága, megbízhatósága a három időmetszetben és azon 
belül az egyes városrészekben eltérő volt. Mivel az elsődleges cél az adóalanyok 
mozgásának követése volt, ha az előző évi összeírásban szereplő háztartásfő eltá-
vozott a városból, és nem Pesten vagy Óbudán telepedett le, szükségtelennek tar-
tották új lakhelyének feltüntetését (Az 1830-as évektől kezdve szórványosan odaír-
ták, hogy idegenbe távozott, vagy egyszerűen „absens”-nek, távollevőnek minősí-
tették.) Ez különösen a kézműves legények esetében volt gyakori. Az idegenből ér-
kezőknél pedig megelégedtek azzal, hogy újonnan érkezettnek (novus) minősítet-
ték. Az eredeti lakóhely, illetve az új lakás megjelölésének hiánya különösen 1809-
ben volt nagyarányú: ekkor az új adózók negyede/harmadánál nem szerepeltek 
ezek az adatok. A távozóknál ez az arány – városrészenkénti ingadozással – szintén 
1809-ben volt a legmagasabb (némely városrészben a 80–90%-ot is elérte) és csak 
a 40-es években mozgott 10–20% körül. Nehéz lenne megállapítani, hogy milyen 
szerepet játszott ebben az összeírók gondossága, vagy az a körülmény, hogy az 
1840-es években összeírtak közül a korábbi évekhez képest kevesebben hagyták el 
a várost költözésük során. 

Az új lakóhelyre vonatkozó bejegyzés hiányában nem állapítható meg teljes 
biztonsággal, hogy egy-egy adózó törlése minden esetben költözést jelentett-e, 
vagy csupán azt, hogy az illető adómentességet kapott. A 30-as években ilyen ese-
tekben a margón megadták az adómentességet biztosító jegyzőkönyvi számot, en-
nek hiányában csupán néhány evidens esetben – aggkor, betegség, megözvegyülés 
– volt feltételezhető, hogy az illető nem költözött el előző évi lakóhelyéről. Ezeket 
a költözők számánál nem vettem figyelembe. Hasonlóan óvatosan kellett eljárni 
azoknál az újonnan felvett adózóknál, akik mint a háztulajdonos szőlőbirtokának 
újabb tulajdonosai/résztulajdonosai kerültek az új adózók közé, de nem laktak ott.12 
 
 9  Család, háztartás, társadalom Budán a 19. század elején. Szerk.: Bácskai Vera, Történeti Statisz-

tikai Füzetek 11. Budapest, 1992. 
10  BFL. IV.1002.ss. Országgyűlési szállások jegyzőkönyvei. 
11  Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) N. 26. Conscriptio Regnicolaris art, VII.1827. 

ordinata. Mivel ez évből adójegyzékek nem maradtak fenn, a legközelebbi éveket választottam. 
12  Az összeírók eltérő gondosságát és megbízhatóságát egyébként számos más eset is tanúsítja: elő-

fordult – többnyire napszámosok esetében – hogy az adózó nevét nem ismerték, így N.N.-el jelöl-
ték. Sok esetben kétes a foglalkozás megjelölése is, gyakran fordul elő, hogy az előző évben 
kézműveslegényként nyilvántartott adóalany, a szomszéd házba költözve, mint napszámos kerül 
beírásra, vagy ennek fordítottjára is akad példa. 

 E váltás különösen gyakori a napszámosok és kapások esetében (a nagyobb adót az utóbbiak fizették). 
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Azaz a Függelék I. táblázatában szereplő adatok csak megközelítő pontosságúak, 
azonban bizonyos trendek, folyamatok bemutatására alkalmasak.   

A táblázatból megállapítható, hogy az adózó lakosságnak nagyjából a fele bérelt 
lakásban/szobában élt. Arányuk mindhárom időmetszetben az egymással határos 
Vizivárosban és Országúton volt az átlagot meghaladó, az 1830-as évektől csatla-
kozott hozzájuk Újlak is. Ezekben a városrészekben egy házra átlagosan 2,3–2,4 
háztartás jutott, míg a Krisztinavárosban és a Tabánban arányuk 1,6-ról is mindösz-
sze 1,9-re emelkedett. A Várban is valamivel több, mint két háztartás (2,1) élt egy-
egy házban, ezek azonban az 1805. évi házösszeírás szerint túlnyomórészt emele-
tes, sőt többemeletes, sok szobás házak voltak, a konyhák nagy számából ítélve itt 
az esetek túlnyomó részében a háztartások önálló, viszonylag nagyméretű lakáso-
kat béreltek.  Ezt tanúsítják az 1828. évi összeírás házbér adatai is: a háztulajdo-
nosok többségének évi házbérjövedelme 200–400 forintot tett ki, de előfordult 
1000-2000 forinton felüli összeg is. A bérlők itt települtek meg a legtartósabbnak, a 
Várban volt a költözők aránya a legalacsonyabb. Nem véletlen, hogy e városrész-
ben kevés Budára újonnan jött lakó telepedett meg: a beköltözők zöme a „legpolgá-
ribb” városrészből, a Vizivárosból költözött át. 

A külvárosokban viszont igen nagy volt a bérlők területi mobilitása. A század 
elején egy év alatt átlagosan 70%-uk, az 1830-as évek elején 45%-uk, az 1840-es 
években 52%-uk cserélt egy-másfél év alatt lakóhelyet. 1809-ben a bérlők cserélő-
dése az Országúton volt a legnagyobb arányú, e külvárostól az 1830-as években a 
stafétabotot a Krisztinaváros és a Tabán vette át, az utóbbi az 1840-es években is 
megtartotta „élvonali helyzetét”, ekkor már Újlakkal együtt. Ráadásul egyre növe-
kedett azoknak a száma is – figyelembe véve azokat a bérlőket is, akik csak előző 
évben költöztek egy-egy városrészbe –, akik két éven belül többször is változtatták 
lakhelyüket. Arányuk a költözők között a század eleji 9%-ról a 40-es évekre 22%-
ra emelkedett. A többször költözők aránya a század elején az Országúton, a 30-as 
években a Krisztinavárosban volt kiugróan magas, a 40-es években pedig a Vizivá-
rosban haladta meg valamelyest az átlagos értéket.  

A költőző családok13 legnagyobb, és egyre növekvő részét a bérből élők – nap-
számosok, kapások, vincellérek,14 alkalmazottak, kézműveslegények alkották. (Ld. 
Függelék II. sz. táblázat)  A század elején még nem egészen felét tették ki a költö-
zőknek, a század közepére viszont már csaknem kétharmadát. Meglepő viszont az 
önálló kézművesek, köztük a nem jelentéktelen számú polgárjoggal rendelkező cé-
hes, vagy csupán tanácsi engedéllyel működő mesterek viszonylag magas száma és 
aránya. A század elején a költözőknek egyharmada közülük került ki: a későbbiek-
ben mind számuk, mind arányuk csökkent, de még ekkor is minden ötödik költöző 

 
13  A bérlők túlnyomó többsége családos lehetett, mert az összeíró a szórványosan előforduló magá-

nyos adózóknál mindig feltüntette azok nőtlen állapotát. Egyedülállók lehettek – de nem voltak 
feltétlenül – az özvegyasszonyok. 

14  A két utóbbi foglalkozáscsoport képviselői közül sokan rendelkeztek kisebb szőlőbirtokkal is. 
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háztartásfő közéjük tartozott. Az 1840-es évekre valamelyest csökkent körükben a 
polgárjoggal rendelkezők, és csaknem a felére a kontárok aránya, ekkor a kézmű-
veseknek csaknem a felét a polgárjoggal nem rendelkező mesterek tették ki. Igaz, 
hogy a Viziváros kivételével, a költöző kézművesek (csakúgy, mint a legények) 
zöme kőműves és ács, illetve foltozó szabó és foltozó cipész, azaz szerényebb eg-
zisztencia volt. Mobilitási szokásaik változásának okaira azonban csak a budai 
kézműipar behatóbb vizsgálata adhatna magyarázatot. 

Természetesen a költözők összetétele az egyes városrészek szociális összetétel-
ének megfelelően különbözőképpen alakult. A Viziváros kivételével a külvárosok-
ban a költözők túlnyomó többsége a bérből élő alsóbb rétegekből került ki.       

Csak találgatni lehet, hogy mi motiválhatta a lakást bérlők e nagyfokú mobilitá-
sát. Mivel az egyes lakások nagyságáról, fekvéséről nem maradtak fenn adatok, 
nem állapítható meg, hogy esetleges kedvezőbb lakhely, vagy netán az alacsonyabb 
lakbér ösztönözte-e őket korábbi otthonuk felcserélésére. Kétségtelen, hogy a lak-
bérek a külvárosokban kedvezőbbek voltak, mint a Várban vagy a Vizivárosban (az 
előbbiből viszont alig távoztak a bérlők). 

A Vizivárosban, elsősorban a Fő utcán, sok emeletes, a konyhák számából ítél-
ve többlakásos ház emelkedett, északi, az Országúttal szomszédos részén viszont 
dominánsan egy-két szobás egykonyhás házak találhatók, amelyekbe sokszor igen 
sok albérlő zsúfolódott össze. Jellemző, hogy 1809-ben a háromnál több (néha akár 
4–7) bérlő otthonául szolgáló 22 épületnek csaknem háromnegyedében csupán egy 
konyha volt. Néhány, a negyed déli részén álló Fő utcai többlakásos épület 800-
1000 Ft. házbérjövedelmet is hozott, a legtöbb tulajdonos azonban csak 50-100 fo-
rint ilyen bevételt élvezett.  

Az Országúton is állt néhány emeletes, többlakásos épület, évi bérük a Vizivá-
roséhoz hasonlóan alakult, a domináns azonban a két szobából és egy konyhából 
álló épület volt, amelyek csupán 50–100 forinttal (gyakran ennél is kevesebbel) 
gyarapították a tulajdonos jövedelmét. Itt a három háztartásnál többet befogadó há-
zak felének volt egy konyhája, hasonlóan a jellemzően falusias beépítésű Újlakhoz. 
Utóbbiban, csakúgy mint a Tabánban, az évi házbérjövedelem többnyire 50 forint 
alatt maradt.  

A lakbérjövedelem, annak ellenére, hogy nem állapítható meg, hogy viszonylag 
magas összegét a kiadott lakások magasabb színvonala, vagy a lakások nagy száma 
határozta meg, legfeljebb jelzés értékűnek tekinthető, de annyi megállapítható, 
hogy mindegyik külvárosban fellelhető volt magasabb és alacsonyabb bérű lakás, 
legfeljebb ezek arányában mutatkozott különbség a különböző városrészek között. 
Az a tény azonban, hogy a költözőknek nagyjából a fele eredeti lakhelyéül szolgáló 
városrészben maradt, arra utal, hogy nem ilyen meggondolások vezették őket. Csak 
csekély számú elköltözőnél – köztük igen sok megözvegyült asszonynál – tételez-
hető fel, hogy jövedelmük csökkenése késztethette őket az olcsóbb külvárosokba 
való költözésre. A városrészek közötti mozgás szórványosan fordult csak elő, kivé-
telt ez alól csak a szinte már egymással összeépült Viziváros és Országút képezett. 
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A Budáról beköltözőknek a század elején több mint felét, az 1840-es években már 
kétharmadát e két külváros közötti forgalom adta. Figyelemre méltó, hogy a század 
elején még kétszer annyian költöztek az Országútról a Vizivárosba, mint fordítva. 
Az 1840-es években a két város közötti mozgás kiegyenlítődött. Ugyanakkor a ki-
költözők közül gyakrabban fordult elő a magasabb presztízsű vízivárosi otthon fel-
cserélése egy országúti lakásra. Az egyes városrészekből kiköltözők szóródása már 
jóval jelentősebb volt: a kiköltözők számára egyre vonzóbbá vált a Krisztinaváros 
és Tabán (ld. Függelék III. táblázat). E mozgások okainak feltárása további vizsgá-
latot igényel. 

A bérlők nagy része nem csak azonos városrészben, hanem egyenesen eredeti 
lakóhelye közvetlen közelében maradt, és gyakran csupán a szomszéd- vagy átel-
lenben levő házban vett új lakást.15 Azaz ragaszkodtak megszokott szomszédságuk-
hoz, ahol esetleg hitelt élvezhettek a boltokban és kocsmákban, vagy megrendelő-
jükhöz, vevőikhez, esetleg munkahelyükhöz közel maradhattak. Csak ritkán fordul 
elő a városrész jobb negyedébe, vagy onnan a szegényebb negyedbe költözés. 

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy miért cserélték ilyen sűrűséggel lakásukat, 
hiszen a még csak szúrópróbaszerű összehasonlítások azt mutatták, hogy az előző, 
illetve új lakhelyükül szolgáló épületben a szobák és konyhák száma, aránya nagy-
jából megegyezett, amiből arra következtetünk, hogy korábbi és új lakásuk egy-
aránt egy-, vagy kétszobás volt. Persze lehetséges, hogy szomszéd házban a nedves 
földszinti, vagy sötétebb udvari lakás helyett világosabb, szárazabb emeletihez jut-
hattak. Esetleg az új lakás bére valamivel alacsonyabb volt, vagy a házban az ott 
élő családok száma volt csekélyebb. Egyes esetekben megállapítható, hogy új la-
kóházukban már korábban élt rokonuk. Közvetlen szomszédságukban hamarabb 
kaptak hírt egy-egy lakás megüresedéséről, annak béréről, minőségéről. Gyakran 
fordult elő, hogy a kiköltöző helyét azonos foglalkozású társa foglalta el, mint 
ahogy ritkán ugyan, de megesett, hogy két legény vagy napszámos család egysze-
rűen helyet cserélt. Annyi bizonyos, hogy a megüresedett lakrészek nem sokáig 
maradhattak lakatlanok: a kiköltözők helyét szinte mindig új jövevények foglalták 
el: az is megesett, hogy még többen, mint amennyien az előző évben voltak. 

A számok egyértelműen a lakásbérlők nagyfokú mobilitását tanúsítják, ennek 
okai további kutatást igényelnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15  Ez azt mutatja, hogy nem a lakbérhátralék kifizetése elől menekültek új lakásba. 
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1809/10 178 44 88 49 32 36 33 37   23 26   6 7 4  4 
1830–33 232 50 61 26 20 33 27 44   13 21 4   6 2 3 3  10 
1844–45 250 53 79 31 32 40 32 40 2 2 15 19 2   2 9 11 16 1 19 

          VIZIVÁROS    
1809/10 1047 58 721 69 355 49 187 26 18 2 179 25 13   2 21 3 81 9 12 
1830–33 1043 57 508 49 316 62 115 23 38 7 77 15 16   3 76 15 58 27 16 
1844–45 1080 57 526 49 273 52 165 31 48 9 88 17 32   6 137 26 104 23 24 

          ORSZÁGÚT    
1809/10 432 59 348 80 126 36 137 39   85 24   79 23 31 5 10 
1830–33 558 59 196 35 93 47 65 33 29 15 38 19 11   5 16 8 63 27 17 
1844–45 655 60 307 47 161 52 86 28 48 15 60 19 16   5 74 24 42 27 22 

          ÚJLAK    
1809/10 348 47 239 69 124 52 78 33 5 1 37 15 1 0,3 25 10 46 6 21 
1830–33 483 55 211 44 146 69 39 27 11 5 26 18 11   5 33 16 26 11 17 
1844–45 542 57 325 60 215 64 79 24 37 11 36 11 12   4 70 21 64 33 30 

          KRISZTINAVÁROS  
1809/10 222 52 145 65 23 10 80 36 3 2 42 29   3 1 4 2 4 
1830–33 276 43 153 55 91 59 37 24 27 17 25 16 12 10 32 21 15 16 20 
1844–45 335 38 173 52 71 41 59 34 2 1 43 25 1 0,5 2 1 42 1 24 

          TABÁN   
1830–33 626 39 332 53 202 61 82 13 19 6 48 14 7 2 43 13 16 31 14 
1844–45 873 48 522 60 255 49 205 39 49 9 62 12 23 4 126 24 171 33 39 
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II. táblázat 
AZ ISMERT FOGLALKOZÁSÚ KÖLTÖZŐ ADÓZÓK MEGOSZLÁSA VÁROSRÉSZENKÉNT 

 
VÁR 

 Közülük többször költözők 
1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 

szám % szám % szám % szám % szám % szám % 
VÁR 

Értelmiség, tisztv. 5 6,2 2 3,3 5 7,3       
Kereskedő 7 8,6 8 13,1 8 11,8       
közülük polgár             
Kézművesek 51 63 28 45,9 35 51,5 3 6 1 3,6 6 17,1 
közülük polg.mest. 23  16  9  1 4,3 1 6,2   
             mester 22  4  23  2 9    26 
             iparos 6  8  3        
Kézműveslegény 1 1,2 3 4,9 1 1,5     1 100 
Szállítás, fuvar             
közülük polgár             
Vendéglátók 16 19,8 16 26,2 15 22 1    1 6,7 
közülük polgár             
Szölőb.vincellér             
közülük polgár             
Polgár     3 4,4       
Napszámos 1 1,2           
Kapás             
Ua             
Alkalmazott   4 6,6 1 1,5       
Egyéb              
     Összesen 81 100 61 100 68 100  7  3  11 

VIZIVÁROS 
 Közülük többször költözők 

1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 
szám % szám % szám % szám % szám % szám % 

Értelmiségi,tisztv. 19 2,7 3 0,6 7 1,3       
Kereskedő 74 10,6 41 8,7 51 9,9 2 2,7 3 7,3 8 15,7 
közülük polgár 10  7  4      1 25 
Gyáros 1 0,1           
Kézművesek 268 38,5 158 33,7 150 29,1 12 4,5 27 17 32 21,3 
közülük polg.mest. 114  48  49  5 4,4 11 22,9 11 22,4 
             mester 28  60  50  2 7,1 12 20 11 22 
             iparos 123  50  50  5 4,1 4 8 10 20 
Kézműveslegény 82 11,8 90 19,2 122 23,7 3 3,6 18 20 42 34,4 
Szállítás, fuvar 19 2,7 20 4,3 10 1,9   4 25 1 10 
közülük polgár 3            
Vendéglátók 48 6,9 33 7 44 8,5   3 9,1 6 13,6 
közülük polgár 3  2  5        
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 Közülük többször költözők 
1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 

szám % szám % szám % szám % szám % szám % 
Szölőb.vincellér 20 2,9 27 5,7 17 3,3   4 14,8 3 17,6 
közülük polgár 2  2  1    1 50   
Polgár 4 0,6 1 0,3 1 0,2       
Napszámos 48 6,9 55 11,7 84 16,3 1 2,1 12 21,8 23 27,4 
Kapás   1 0,3         
Ua 99 14,2 34 7,2 23 4,4 2 2 3 8,8 4 17,4 
Alkalmazott 5 0,7 5 1 5 1     1 20 
Egyéb  10 1,4 1 0,3 2 0,4       
     Összesen 697 100 469 100 516 100  3  15  26 

ORSZÁGÚT 
 Közülük többször költözők 

1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 
szám % szám % szám % szám % szám % szám % 

Értelmiségi,tisztv. 2 0,6 2 1 1 0,3       
Kereskedő 12 3,6   12 4 1 8,3   2 16,7 
közülük polgár     1        
Gyáros             
Kézművesek 85 25,1 18 8,6 24 8,1 4 4,7   5 20,8 
közülük polg.mest. 10  5  8      3 37,5 
             mester 9  6  6        
             iparos 66  7  10  4 6   2 20 
Kézműveslegény 31 9,2 51 24,4 75 25,3   2 3,9 21 28 
Szállítás, fuvar 24 7,1 4 1,9 10 3,3 1 4,1   2 20 
közülük polgár 1    1        
Vendéglátók 16 4,7 5 2,4 12 4 1 6,2   1 8,3 
közülük polgár             
Szölőb.vincellér 16 4,7 27 12,9 20 6,7 1 6,2 1 3,7 3 15 
közülük polgár 1    1        
Polgár 1 0,3   2 0,6       
Napszámos 48 14,2 64 30,6 103 34,7 7 14,6 10 15,6 29 28,1 
Kapás 29 8,6           
Ua 71 21 38 18,2 36 12,1   2 5,3 5 13,9 
Alkalmazott 1 0,3   2 0,6     1 50 
Egyéb  2 0,6   1 0,3     1 100 
     Összesen 338 100 209 100 296 100  23  8  24 

ÚJLAK 
 Közülük többször költözők 

1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 
szám % szám % szám % szám % szám % szám % 

Értelmiségi,tisztv. 2 1           
Kereskedő 6 2,8 17 8,3 8 2,6 2 33,3   2 25 
közülük polgár   7  2        
Gyáros             
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 Közülük többször költözők 
1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 

szám % szám % szám % szám % szám % szám % 
Kézművesek 54 24,8 25 12,2 31 10,3 1 1,8 3 48 6 19,3 
közülük polg.mest. 5    5      1 20 
             mester 7  6  13    1 16,7 3 23 
             iparos 42  19  13  1 2,4 2 10,5 2 15,4 
Kézműveslegény 36 16,5 39 19 59 19,5 4 11,1 5 12,8 11 18,6 
Szállítás, fuvar 1 0,5 4 2 4 1,3   2 50 1 25 
közülük polgár     1        
Vendéglátók 6 2,7 5 2,4 11 3,7   1 20 1 9,1 
közülük polgár             
Szölőb.vincellér 19 8,7 31 15,1 29 9,6 3 15,8 7 22,6 5 17,2 
közülük polgár 3  2  4      1  
Polgár   1 0,5 1 0,3       
Napszámos 22 10,1 61 29,8 154 51 9 40,9 6 9,8 38 24,6 
Kapás 4 1,8           
Ua 50 22,9 22 10,7 3 1 2 4 4 18,2   
Alkalmazott     2 0,7       
Egyéb  18 8,2           
     Összesen 218 100 205 100 302 100  10  16  21 

KRISZTINAVÁROS 
 Közülük többször költözők 

1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 
szám % szám % szám % szám % szám % szám % 

Értelmiségi,tisztv. 3 2,3           
Kereskedő 3 2,3 3 2 3 2,8   1 33,3   
közülük polgár             
Gyáros             
Kézművesek 57 43,2 17 11,1 15 13,9   5 29,4   
közülük polg.mest. 7  5  2        
             mester 9  6  8    1 16,7   
             iparos 41  6  5        
Kézműveslegény 6 4,5 25 16,2 17 15,7   12 48   
Szállítás, fuvar 7 5,3 5 3,3 5 4,6       
közülük polgár     1        
Vendéglátók 8 6,1 21 13,6 10 9,3   3 14,3 1 10 
közülük polgár 1  1          
Szölőb.vincellér 10 7,6 29 18,8 2 1,9 2 20 4 13,8   
közülük polgár   2          
Polgár 1 0,7 2 1,3         
Napszámos 14 10,6 36 23,4 47 43,5 1 7,1 15 41,7 1 2,1 
Kapás 3 2,3 1 0,6         
Ua 16 12,1 14 9,1 6 5,5      1 
Alkalmazott 1 0,7 1 0,6 2 1,9       
Egyéb  3 2,3   1 0,9       
     Összesen 132 100 154 100 108 100  1  21   
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TABÁN 

 Közülük többször költözők 
1809/10 1831/33 1844/45 1809/10 1831/33 1844/45 Foglalkozás 

szám % szám % szám % szám % szám % szám % 
Értelmiségi,tisztv.   1 0,6 6 1,2     1 100 
Kereskedő   11 6,2 32 6,3   2 18,2 3 9,4 
közülük polgár     4      1 25 
Gyáros             
Kézművesek   28 15,7 101 20   8 28,6 18 17,8 
közülük polg.mest.   10  23    5 50 5 21,7 
            mester   10  51    3 30 10 19,6 
           iparos   8  27      3 11,1 
Kézműveslegény   14 7,9 73 14,4   12 85,70 20 27,4 
Szállítás, fuvar   2 1,1 15 3     5 33,3 
közülük polgár             
Vendéglátók   13 7,3 57 11,3   2 15,4 9 3,5 
közülük polgár     1        
Szölőb.vincellér   15 8,4 13 2,6   4 26,7 3 23,1 
közülük polgár   1  1        
Polgár             
Napszámos   78 43,9 189 37,4   11 14,1 62 32,8 
Kapás             
Ua   12 6,7 10 2   4 33,3 1 10 
Alkalmazott     7 1,4     1 14,3 
Egyéb    4 2,2 2 0,4       
     Összesen   178 100 505 100    13  24 

 
Ua: feloldhatatlan foglalkozásnév 
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III. táblázat 
AZ ISMERT HELYRŐL ÉS HELYRE  BE- ÉS KIKÖLTÖZŐK  
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1809/10 
Vár  8 2  2    3 1  1 1   
Viziváros 6  25 3 4 14  5  37 6 9 4 10  
Országút   54  5 2 3   10  2 5  1  
Újlak  6 3   2   6 2    2 1 
Krisztina  1  3  1          

1831–1833 
Vár  8 2  2    3 1  1 1 1  
Viziváros  27  2 9 1 2 5 25  5 7 11 3  
Országút 1 34  7 6 2  4 27  5 2 1 1  
Újlak  2 1   1   2 3  2 2   
Krisztina 1 4 3 2  13 3  3 6   8   
Tabán 1 8  2 13  2 2 4 2 2 12  6  

1844–1845 
Vár  11    2   3   1 1 1  
Viziváros 8  41 3 14 13  6  34 6 9 16 2 1 
Országút 1 38  9 7 3 1 3 26  6 8 2   
Újlak  5 3  3 6   9 4   1  3 
Krisztina 2 4 2 2  8  4 10 4 1  11 6  
Tabán 1 12 6 2 12  2 2 11 1  12  15 2 
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BEVEZETÉS 
 
A tanulmány W. S. Churchill és magyar származású irodalmi ügynöke, üzlettársa 
és a későbbiekben személyes jó barátja, Révész Imre (Emery Reves) mintegy har-
minc évig (1937-től 1965-ig) tartó kapcsolatrendszerét kívánja áttekinteni,1 első-
sorban a két személyiség közös vállalkozásain (sajtótevékenység, sajtópropaganda, 
könyvkiadás, a nemzetközi politikai közvélemény befolyásolása) keresztül. A brit 
politikus, államférfi és a magyar származású (1940 februárjában brit állampolgár-
ságot elnyert) közgazdász, újságíró és üzletember kapcsolata elsősorban üzleti jel-
legű volt, ám e kapcsolatot kölcsönösen kamatoztatva mindketten nemzetközi is-
mertségre tettek szert. A Churchill pályafutásával – ezen belül írói, újságírói tevé-
kenységével – kapcsolatos publikált források száma és a szakirodalom végtelenül 
nagy és állandóan bővülő, ezzel szemben a Reves-ről eddig megjelent források és 
történeti irodalom elenyésző nagyságrendű és jórészt angol nyelven hozzáférhető.2 
A tanulmány Churchill írói és újságírói pályájának rövid áttekintése után Reves 
sajtó- és üzleti tevékenységével foglalkozik, majd érinti a politikus és az üzletem-
ber együttműködésének sikereit és buktatóit. Mindezzel azt kívánjuk bizonyítani, 
hogy a modernkori nemzetközi kapcsolatok történetében is oly fontos személyes, 
 
1  A tanulmány a szerző egy készülő nagyobb munkájának része, mely Emery Reves teljes életpályá-

ját tekinti át. 
2  Churchill pályájának alapvető és egyik legteljesebb feldolgozása: Winston S. Churchill. Szerk. R. 

S. Churchill 1. és 2. kötetek és Martin Gilbert 3−8. kötetek. London, 1966−1988. Az újabb mun-
kák közül bőséges bibliográfiát közöl: John Charmley: Churchill: The End of Glory. A Political 
Biography. London 1993. 702−720. és Nigel Knight: Churchill. The Greatest Briton Unmasked. 
Cincinnati 2008. 378−379. Fontosabb magyar nyelvű, Churchillról szóló szakirodalom: Surányi 
Róbert: W. S. Churchill élete és kora. Bp., 2004. 132.  Andor László – Surányi Róbert: Roosevelt – 
Churchill. Bp., 1990. 340. Surányi Róbert: Churchill az új világrendről és az egységesülő Európá-
ról, 1942–1946. In: 1945 a világtörténelemben. Szerk. Feitl István és Földes György, Bp., 2005. 
63−85. Roy Jenkins: Churchill I–II. Bp., 2005. 732. 505. Barta Róbert: Churchill elképzelései a 
háború utáni Európáról. In: A híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról. Szerk. Bán 
D. András, Bp., 2000. 266−304. John Lukacs: Öt nap Londonban. 1940. május. Bp., 2000. 220. 
John Lukacs: A párviadal. A nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között. 1940. május 10. – 
július 31. Bp., 2003. 372. A Churchill – Reves levelezés egy részét közli: Martin Gilbert (Szerk.): 
Winston Churchill and Emery Reves. Correspondence (1937–1964) Austin, 1997. vii + 397. (a to-
vábbiakban: Churchill and Reves. Corr.) Reves pályájáról röviden: Roger Berthoud: The Idealist 
Who Sold Churchill to the World. Times, 7. September, 1981.  
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üzleti kapcsolatrendszer az anyagi erő, a politikai hatalom és a közvéleményt befo-
lyásolni képes eszközök (sajtónyilvánosság, sajtópropaganda) segítségével jelentős 
mértékben alakíthatja a történeti események szereplőinek sorsát és ezzel magukat a 
történeti eseményeket is. A tanulmány elkészítése során a szerző részben saját le-
véltári kutatásaira és publikációira támaszkodott, emellett felhasználta az újabb an-
gol és magyar nyelven megjelent forrásközléseket, visszaemlékezéseket és feldol-
gozásokat, valamint a témára vonatkozó sajtóanyagot.3  
 

 
CHURCHILL ÍRÓI ÉS ÚJSÁGÍRÓI TEVÉKENYSÉGE 

 
„…Baldwin az általános sztrájk idején a hivatalos kormánylap, a British Gazette 
kiadójává nevezte ki Churchillt, azért, hogy szem előtt legyen és a lehető legkisebb 
károkat okozza. A miniszterelnök minden egyes Churchill által kiadott írást saját 
kezűleg cenzúrázott.”4 Ez a Churchill írói és újságírói munkásságára nézve nem túl 
hízelgő megállapítás jól tükrözi azokat az ellentmondásos vélekedéseket, melyek-
kel Churchill publicisztikáját fogadták a kortársak. A grafománnak is bátran ne-
vezhető brit politikus pályafutása során 12 önálló könyvet írt, köztük többkötetes 
műveket, 15 beszédgyűjteménye jelent meg és több ezer kisebb cikke a brit és a 
külföldi sajtóban.5 Szembetűnő az a tény, hogy Churchill nagyobb lélegzetű mun-

 
3  A részben publikált Churchill – Reves levelezés mellett a Cambridge-i Churchill College-ben találha-

tó Churchill Archives anyagai (Churchill Papers), valamint a brit államférfi munkái jelentették a ta-
nulmány egyik fontos forrásbázisát. Churchill műveinek legteljesebb bibliográfiája: Frederick 
Woods: A Bibliography of the Works of Sir Winston Churchill. London, 1979. Reves pályafutása so-
rán két nagy sikert aratott és nagy példányszámban kiadott művet írt, melyek a világháború okait és 
következményeit, valamint a nemzetközi föderalista mozgalom létrehozásának szükségességét tár-
gyalták. Az 1942-ben kiadott Democratic Manifesto és az 1945-os The Anatomy of Peace számos ki-
adást ért meg és több nyelvre is lefordították. Magyar nyelven mindkét mű 1947-ben jelent meg a 
Káldor György Könyvkiadóvállalat gondozásában. A témához kapcsolódó rendkívül gazdag memoár 
irodalomból: John Colville: The 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, 1995. 376. Violet Bonham 
Carter: Winston Churchill: An Intimate Portrait. New York, 1965. 413. Jórészt Reves sajtóügynöksé-
gén – Cooperation Press Service – keresztül Churchill 1937 júliusától a következő év júliusáig több 
mint két tucat, magyarra fordított cikket jelentetett meg a kormányközeli, mérsékelten liberálisnak és 
nyugatbarátnak számító Pesti Hírlap, Pester Lloyd és az Újság hasábjain. 

4  Nigel Knight, 2008. 33−34. 
5  Az 1906-ban megjelent két kötetes Lord Randolph Churchill-ről szóló műve édesapjának állít em-

léket. Az öt kötetben 1923 és 1931 között kiadott és az első világháborút tárgyaló The World 
Crisis a pénzkereset mellett Churchill Gallipolinál megtépázott tekintélyét volt hivatott helyreállí-
tani. A nemzetközi hírnevet meghozó és irodalom Nobel-díjjal kitüntetett hatkötetes The Second 
World War (1948–54) és a négykötetes A History of English-speaking Peoples (1956–58) közül az 
előbbi nem pusztán történeti munka, de jól megírt memoár is. 
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káit szinte minden esetben akkor írta, amikor a politikai széljárás számára kedve-
zőtlenül alakult és nem töltött be kormányzati, vagy politikai pozíciót. Ezzel együtt 
mégsem állíthatjuk, hogy számára az írás pusztán a szabadidő hasznos eltöltése, 
vagy pótcselekvés lett volna. Rendkívül aktív irodalmi, publicisztikai tevékenysé-
gét leginkább a pénzkereset, valamint saját hírnevének, népszerűségének módsze-
res felépítése motiválta. 1922-ben megvásárolta a Chartwell nevű vidéki kúriát 
Westerham-ben. A ház, valamint a későbbiekben londoni lakásának fenntartása, a 
folyamatos és költséges utazásokkal együtt szükségessé tették az írásaiból befolyó 
jövedelmek állandó növelését. Valójában ez a bevételi forrás alapozta meg a Chur-
chill vagyont, a The World Crisis második kötetéért 5000₤-ot kapott (mai árfolya-
mon megközelítőleg 170 ezer ₤-ot), ami az 1920-as évek közepén viszonylag ma-
gas írói honoráriumnak számított.6 Noha Churchill a történetmesélésben, a történeti 
események tényszerű alátámasztásában (mindig hosszas, komoly kutatómunka és 
anyaggyűjtés előzte meg nagyobb művei megírását) igen tehetségesnek bizonyult, 
művei jó része azonban saját magáról szól és ezt sem a kortársak, sem a vele fog-
lalkozó történetírók nem hagyták kritika nélkül. Balfour volt birodalmi külügymi-
niszter 1923-ban – nem nélkülözve az iróniát – erről így vélekedett: „Hallom Wins-
ton egy terjedelmes könyvet írt magáról és azt a címet adta neki, hogy The World 
Crisis”.7 Nigel Knight, 2008-ban megjelentetett, Churchill pályafutásának katonai, 
politika baklövéseit áttekintő művében – követve a John Charmley fémjelezte, Chur-
chillt erőteljesen kritizáló történetírói irányzatot – egyenesen azt állítja, hogy 
Churchill azért válhatott a modernkori brit és világtörténelem meghatározó alakjá-
vá, mert sok olyan történeti tárgyú írása volt, melyekben valójában önmagáról írt.8  

Írói stílusa, tehetsége leginkább a My Early Life című, 1930-ban kiadott önélet-
rajzi munkájában érhető tetten. A születésétől 1903-ig tartó időszakot áttekintő 
könyv feszes stílusú szövegei, könnyed iróniája, élvezetes és jól megszerkesztett 
leírásai, polémikus megjegyzései egy tehetséges író markáns ismertető jegyei, me-
lyek jól ellenpontozták későbbi műveinek sokszor önelégült, tendenciózus, szub-
jektív vonásait. Amennyiben ideje engedte, Churchill örömét lelte az írásban, ezt 
jól tükrözik 1928. szeptember 2-i, Stanley Baldwin miniszterelnökhöz írt levelének 
szavai is: „Pompás egy hónap áll mögöttem – egy kis házat építettem és egy köny-
vet diktáltam: 200 tégla és 2000 szó naponta.”.9 A „napi kétezer szó” mögé a ké-
sőbbiekben komoly apparátus, kutatói segédlet, „ötletgyár”, irodalmi „háziipar” 
épült ki. A magántitkárok, gépírónők (éjjel-nappali váltásban) mellett Churchill ka-
tonai- és történész szakértőket is foglalkoztatott, a második világháború történeté-

 
6  Charmley, 1993. 192. 
7  Idézi: Charmley, 1993. u. o.  
8  „…it is because he wrote so much of the history himself, that we remember Churchill…” Nigel 

Knight, 2008. 370. 
9  W. S. Churchill Companion. Volumes V. 1. rész. 1469. Idézi: Roy Jenkins, 2005. I. 546–547. 
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nek megírásához már egy egész csapat szerveződött William Deakin10 vezetésével. 
Az irodalmi tevékenység fokozatosan jövedelmező üzletnek bizonyult, a My Early 
Life ugyan még csak közepes sikert aratott (az első kiadásból 12 000 eladott pél-
dány Angliában és fele annyi az Egyesült Államokban), a későbbi jogdíjak azonban 
már komoly bevételt jelentettek. Kezdetben Churchill önmaga irodalmi ügynöke-
ként tevékenykedett, nem is sikertelenül, az 1929 nyarán elkezdett Malborough 
herceg életéről szóló könyv megírásához már előzetesen 20 000 ₤-ot gyűjtött össze 
különböző kiadóktól. Mindez már szorosan kapcsolódott az újságírás világához, hi-
szen a búr háború egykori fiatal, ambiciózus haditudósítója jó üzleti érzékkel a saj-
tót használta művei folytatásos közléséhez.11 Churchill 1929 augusztusától három 
hónapot Kanadában és az Egyesült Államokban töltött, előadókörutakat tartott, 
majd az utazási élményeit egy cikksorozatban közölte a Daily Telegraph-ban, me-
lyért 2750 ₤-ot kapott. A világválság évében az írásaiból befolyt jövedelme mai ér-
tékben mintegy 2,4 millió ₤-ot tett ki, melynek egy részét elvitte a tőzsde összeom-
lása, a maradék épphogy fedezte a vidéki ház és a londoni házbérletek költségeit. 
Egyértelműen a pénzkereset motiválta az 1929 nyarán megkötött szerződését: 12 
cikkre szerződött az amerikai középosztály által kedvelt képeslapokkal a Colliers 
Weekly-vel és a Saturday Evening Post-tal. A következő év elejére a Colliers-nek 
el is készített két cikket az első világháború keleti frontjáról, mert irodalmi tanács-
adóival úgy ítélte meg, hogy a nyugati közvélemény semmit sem tud erről. Az ötle-
tet továbbfejlesztve 1931 novemberében a The World Crisis hatodik köteteként a 
Nagy Háború keleti frontjának teljes áttekintésére vállalkozott. Írás közben Chur-
chill gyilkos tempót diktált munkatársainak, ráadásul rendkívül sajátos munkastílu-
sa volt.12 Churchill az első világháború kezdetére jól fizetett és ismert szerzővé 
vált, 1930–31-ben írásaival megközelítőleg 35 ezer ₤-ot keresett (ez napjainkban 
több mint 1 millió ₤), de a Churchill családot mégis a második világháborús me-
moár tette gazdaggá.13 Az anyagi siker egyik legfőbb összetevője a Churchill köré 
szervezett és professzionális módon működő háttérmunka volt, melyet Reves meg-
jelenése előtt maga Churchill irányított (nagy segítséget kapva Mrs. Pearman-től, 
aki 1929 és 1939 között irodalmi titkárnője – literary secretary – volt).  

Churchill írói pályafutása során különös szerepet kaptak beszédei, melyek írás-
ba foglalását mindig nagy műgonddal végezte. Részben azért, mert a kor brit poli-
tikai és szellemi elitjétől eltérően nem részesült elit egyetemi oktatásban, s ezt a hi-

 
10  William (Bill) Deakin 1936 és 1939, majd 1945 és 1950 között Churchill vezető irodalmi tanács-

adója (principal literary assistant) volt, később az oxfordi St. Antony’s College első vezetőjévé 
(Warden) nevezték ki. 

11  A World Crisis a Times-ban, a Malborough 4 kötete a Sunday Times-ban jelent meg folytatásban. 
12  Általában diktálta a szövegeket, leginkább állva, de sokszor ágyban fekve. A nyomdai előkészítés 

során már a korai szakaszban kefelevonatot kapott, azt össze-vissza szabdalta és még az utolsó fá-
zisban is rengeteg háttéranyagot iktatott be, terjedelmessé téve ezzel műveit (a The World Crisis 
2300 oldalas, a Második világháború történetének 6 kötete 3600 oldal). 

13  Roy Jenkins, 2005. 560.  
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ányosságot autodidakta módon kellett pótolnia. Másrészről világosan érzékelte, 
hogy a jól megírt, felépített és előadott beszédek a politikai pályát előreviszik, nö-
velik hírnevét és további lehetőségeket teremtenek könyv- és újságcikk szerződé-
sekre. A híressé vált fultoni beszéd Churchill által használt eredeti gépelt példánya 
széljegyzetekkel, kiegészítésekkel, megjegyzésekkel meggyőzően bizonyítja, hogy 
Churchill beszédeit írói munkássága részének tekintette.14  
 
 

EMERY REVES ÉS A COOPERATION PRESS SERVICE 
 
1937. február 23-án, Winston Churchill Londonban a Westminster katedrális köze-
lében lévő Morphet Mansions 11. számú házban lévő otthonában első ízben fogad-
ta az akkor még Révész Imre nevet használó újságíró-üzletembert. A nem kis ne-
hézségek árán15 létrejött találkozó egy több mint két évtizedig tartó együttműködés, 
üzleti 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.16 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 
közgazdászprofesszorként Nixon amerikai elnök gazdasági tanácsadója lett. Az il-
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 

 
14  Churchill Speeches 5/2 – 5/7. Churchill Papers. Churchill Archives, Churchill College, Cambridge.  
15  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 Churchill-lel. In: Churchill and Reves. Corr. 23−25. 

16  Emery Reves életrajzához: Introduction by Martin Gilbert. In: Churchill and Reves. Corr. 1−20., 
Garry Davis: The Emery Reves Saga. www.vorldservice.org/issues/aprmay97/reves.html., The 
Wendy and Emery Reves Collection. Ed. by Robert V. Roselle, Dallas, 1985., Roger Berthoud: 
The Idealist Who Sold Churchill to the World. Times, 1981. sept. 7. 
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azzal, hogy interjúkat készített a Svájcba látogató hírességekkel17 és ezeket újság-
cikk formájában publikálta. Az 1926-ban közgazdász doktorrá avatott Révész teljes 
energiával az újságírás és az azzal kapcsolatos üzleti tevékenység felé fordult, jó 
érzékkel kihasználva azt, hogy a Népszövetség genfi székhelyén rendszeresen meg-
fordultak 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 politi-
kus 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 létrehozni, melynek 
célja a nemzetközi eseményeket tárgyaló cikkek lefordítása, terjesztése és publiká-
lása a legszélesebb körben.18 Az ötlet megvalósítása azonban komoly nehézségek-
be ütközött. Noha a nemzetközi sajtóügynökség létrehozásának tervét több politi-
kus (Robert Cecil – a Népszövetség brit delegációjának képviselője, Jouvenal fran-
cia szenátor) és üzletember (Louis Loucher – a francia elektromos ipar milliárdosa) 
is elviekben támogatta, az anyagi támogatás azonban elmaradt. Családi nehézségek 
is adódtak, édesapja halála után Révész családja visszaköltözött Újvidékre,19 Ré-
vész Imre pedig munkát kapott egy drezdai gyárban, ahol négy évig sajtómunka-
társként és a vezetők számára készült beszédek szerzőjeként tevékenykedett. Végül 
Révész, megvalósítva régi álmát 1930-ban egy kis sajtóügynökséget nyitott Berlin-
ben Cooperation Press Service for International Understanding néven. Első ügyfe-
lei 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 szerzőknek. Az üzleti tevékenység sikeres beindulását a ter-
jesztési és a szerzői kör folyamatos bővülése jelezte. Révész észak-európai újságok 
mellett cseh, osztrák és lengyel lapokkal is szerződéseket kötött, szerzői gárdája jó-
részt brit, francia és német szocialista, szociáldemokrata és liberális politikusokkal, 
gondolkodókkal bővült. Az ilyenfajta sajtótevékenységet azonban nem mindig fo-
gadta osztatlan rokonszenv, ahogyan azt Révész egy Churchillnek címzett, 1939. 
októberi levelében szemléletesen kifejtette: „Amikor 1930-ban elindítottam a Coo-
peration-t, Dr. Beneš azzal vádolt, hogy magyar revizionista vagyok, a magyarok 
 
17  Többek között politikusok (Nitti, Briand), írók és költők (Thomas Mann, Schitzler, R. Tagore) vol-

tak Révész interjúalanyai, a beszélgetésekről készült cikkel főként svájci és német újságokban je-
lentek meg. 

18  „…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.” In: Introduction by Martin Gilbert. Churchill 
and Reves Corr. 3.  

19  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 auswitz-i koncentrációs táborban pusztult el. 



EGY HASZNOS BARÁTSÁG. W. S. CHURCHILL ÉS EMERY REVES 

 

41 

pedig azzal, hogy a csehek fizetett ügynöke. Számos német demokrata francia kém-
nek 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.”  

Az kétségtelen tény, hogy a Révész által terjesztett cikkek szerzői náci és fasiz-
musellenességüket sohasem tagadták, ezzel együtt a kommunizmust is elvetették, 
hangsúlyozva a megbékítési politika, a Népszövetség keretein belüli együttműkö-
dés és a leszerelés szükségességét. Mindezek egybeesetek Révész személyes állás-
pontjával is, melyet ugyanebben a levélben ismertet: „… Ami a kommunista irá-
nyultságomat illeti, az ugyanolyan ostobaság, mint a többi vádaskodás. Kapitalista 
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”.20 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. Az események ezek után felgyor-
sultak, Révész irodáját náci rohamosztagosok megszállták, végül 1933. április 2-án 
a Cooperation Press Service vezetője kalandos körülmények között és jókora sze-
rencsével Párizsba menekült. A francia fővárosban Révész újraindította a Coope-
ration-t, ami anyagi szempontból nem volt egyszerű, az addigra kialakított kapcso-
lati háló tekintetében azonban zökkenőmentes volt az újrakezdés, a francia szerzők 
készségesen Révész rendelkezésére álltak. 1936 márciusában, első angliai útja so-
rán Révész felfigyelt Churchillnek a nemzetközi élet eseményeit tárgyaló cikksoro-
zatára, melyet akkor az Evening Standard publikált. Az írások irodalmi és szakmai 
színvonala, valamint a Churchill által képviselt politikai nézetek alapján Révész 
úgy döntött, hogy a brit politikus írásaira a Cooperation-nak szüksége van.21  

 
 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SIKEREI ÉS BUKTATÓI 
 
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 között 
létrejött megegyezés szerint Révész cége hat hónapon keresztül kizárólagos jogo-
kat kapott a Churchill cikkek terjesztésére bárhol az európai kontinensen és a vilá-
gon (kivéve az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok területét), többnyire 60-
40%-os részesedéssel Churchill javára.22 A szerződéskötés érdekében Révész min-
 
20  Churchill and Reves Corr. 221−222. 
21  Austen Chamberalin 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. 
22  A szerződés szerint néhány napilap esetében (Paris-Soir, De Telegraaf, Berlingske Tidende, Da-

gens Nyheter) Churchillt cikkenként 60%-os részesedés, de minimum 25₤ illette. A Cooperation 
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den érvét és rábeszélő készségét bevetette. 1937. február 25-i levelében hosszasan 
felsorolta a Cooperation eddigi illusztris szerzőit,23 két hónappal később pedig arról 
tájékoztatta Churchillt, hogy Austen Chamberlain öt cikke a Cooperation terjeszté-
sében 43 400 francia frank (mai árfolyamon több mint 10 000 ₤) hasznot hozott.24 
A szerződéskötés előtti fél éves huzavona leginkább az anyagi haszon megoszlása 
körüli vitákkal magyarázható, Churchill nagyon kemény, időnként hajlíthatatlan 
üzleti tárgyalópartnernek bizonyult. Ennek megfelelően Révész mindig pontos el-
számolást 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 Stan-
dard-ban megjelent „A Plain Word to the Nazis” című írás „Anglo-German Re-

                                                                                                                            
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. 

23  „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 
Minister 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. Titulesco, 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-
Secretary 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. 

24  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. 
In: Emery Reves to Winston S. Churchill. 18 April 1937. In: Churchill and Reves Corr. 32−33. 
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lations” címmel 16 lapban jelent meg.25 A következő év nyarán a Cooperation már az 
Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és a brit domíniumokon is terjesztette Chur-
chill írásait, mindez egyre komolyabb haszonnal járt és jórészt Révész üzleti érzéké-
nek és szervezőkészségének volt köszönhető. „Zseniális volt. Mindig ámulatba ejtett 
a módszere – a világsajtó alapos tanulmányozása után elhelyezett egy cikket mond-
juk az indonéz sajtóban 10₤-os nyereséggel, majd mindezt rövidesen megtöbbszöröz-
te a cikk globális terjesztésével. Nem csupán irodalmi ügynök és üzletember volt, de 
a nemzetközi események éles szemű megfigyelője is, naprakész tudással rendelke-
zett, különösen Közép-Európáról. Sohasem volt unalmas, mindig inspiráló beszélge-
tő partnernek bizonyult és villámgyorsan megragadta az adódó lehetőségeket.” – vé-
lekedett róla Bill Deakin, Churchill vezető irodalmi tanácsadója.26  

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-nal27 Churchill 
cikkére, 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 Leeper-hez, a brit külügyminisztéri-
um sajtóosztályának vezetőjéhez. Az írás valójában a Cooperation által kifejtett saj-

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

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

26  Bill Deakin to Martin Gilbert. In Churchill and Reves Corr. 9. 
27  Révész 1939. február 10-i levelében az amerikai kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta: „…Úgy 

gondolom, hogy az elmúlt két 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 
az amerikai közvélemény megnyerésére.” Emery Reves to Winston S. Churchill. 10 February 
1939. In: Churchill and Reves Corr. 167–169.  
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tótevékenység helyzetét elemezte, kitérve a korabeli nemzetközi sajtó általános hely-
zetére. Révész ebben a tekintetben két országcsoportot írt le, a teljesen német befo-
lyás alatt lévő kormányokat és sajtót (balti államok, Lengyelország, Románia, Ma-
gyarország, Jugoszlávia, Bulgária és Görögország), valamint az erősödő német befo-
lyás 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.28 Ez 
utóbbiakat Révész a semleges sajtó (Neutral Press) kategóriába sorolta, de ide értette 
az ázsiai, amerikai, ausztrál és új-zélandi sajtóorgánumokat is. Noha a memorandu-
mot 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”.29 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 eseményeit 
tárgyalták és kimaradtak belőlük a németellenes kirohanások. A náci propagandagé-
pezet időnként tönkretette a Cooperation üzletét azzal, hogy az Angliában megjelent 
Churchill cikkek rövid német nyelvű és manipulált kivonatát azonnal és olcsóbban 
eljuttatta a különféle sajtóorgánumokhoz, amelyek ezek után már nem tartottak 
igényt az eredeti cikk megjelentetésére. Ez történt a Pester Lloyd esetében is 1937. 
szeptember végén, az ekkor Genfben tartózkodó Révész keserű hangú levélben pa-
naszkodott Churchillnek a tisztességtelen német eljárás miatt. Ugyanakkor jó lehető-
ségnek tartotta a mérsékelten nyugatbarát Hungarian Quarterly ajánlatát egy általá-
nos nemzetközi politikai áttekintést nyújtó, közép-európai témájú Churchill írás meg-
jelentetésére.30 A Cooperation által terjesztett első Churchill cikk 1937. július 9-én 
jelent meg a Pesti Hírlapban, a brit szocializmus hanyatlásáról szóló írásért a szer-
ző 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 
 
28  Emery Reves to Reginald Leeper. 31 May 1939. In: Churchill and Reves Corr. 187–193.  
29  Uo. 189. 
30  „…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 
cikket. 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.” Emery Reves to W. S. Churchill 20 Sep-
tember 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. 
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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 két-
hetente átlagosan harminc sajtóorgánumban jelentette meg Churchill írásait, világ-
szerte ismertté téve ezzel a brit politikust és eszméit. Az egyén szabadságát, valamint 
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”.31  

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.32 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 
emellett állást kapott az angol információs minisztériumban. Feladata a semleges 
országok sajtójának megnyerése volt, ebben az ügyben egy hosszabb memorandu-
mot intézett Churchill-hez, melyben felajánlotta a Cooperation szolgálatait, hang-
súlyozva azt, hogy ebben a háborúban a propagandának legalább olyan nagy szere-
pe van, mint a fegyvereknek.33 1940 júniusában Reves a francia Riviérán tartózko-
dott, ahol Fritz Thyssen német iparmágnás memoárjának kiadásán dolgozott. A 
francia fővárosba éppen akkor tért vissza, amikor a németek már Párizs külvárosai-
ban jártak. Így már másodszor kellett menekülnie a nácik elől, ezúttal Londonba, 
melyet átmeneti megoldásnak tartott, mert már 1940 nyarán a brit propagandagé-
pezet egyesült államokbeli felépítését tervezgette. Az utazás azonban nem várt ne-
hézségbe ütközött. 1940. szeptember 16-án Reves a londoni lakását ért bombatá-
madásban megsebesült, így csak a következő év februárjában érkezett meg New York-
ba, ahol a Rockefeller Plaza-ban immár harmadszor alapította újra a Cooperation 
Press Service-t. 1941-ben három olyan memoárt is kiadott, melyeket a korábban a 
nácikhoz közel álló, őket jól ismerő, de velük fokozatosan szembeforduló szemé-

 
31  In: Churchill and Reves Corr. 13. 
32  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. 

33  Emery Reves to Winston S. Churchill. Memorandum, 31 January 1940. In: Churchill and Reves 
Corr. 232−235. 
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lyiségek írtak.34 Ez a kezdeti lépés nem csupán jó antináci propaganda volt, de ki-
tűnő üzletnek is bizonyult. Reves első önálló könyvét, melyet 1942-ben A Democ-
ratic Manifesto címmel jelent meg, Churchillnek ajánlotta. A 12 nyelvre lefordított 
nagy sikerű mű Reves politikai hitvallásán túl az antifasiszta szövetség igazságos 
harcát kívánta alátámasztani és a háború utáni nemzetközi rendet a nemzetközi jog 
szigorú kontrollja alá rendelt föderalisztikus világkormány létrehozásával látta biz-
tosítottnak. A kötet az 1945-ös The Anatomy of Peace című munka előfutárának 
tekinthető, noha ez utóbbi sokkal szélesebb nemzetközi visszhangot váltott ki.35 

1946 januárjában Reves a floridai Miamiban találkozott Churchill-lel, akit 
mélységesen megrendített Reves családjának tragikus sorsa és részben ennek kö-
szönhetően, engedve irodalmi ügynöke rábeszélésének ígéretet tett háborús memo-
árjának megírására.36 Az előrehaladott korban olyannyira jellemző szentimentaliz-
mus mellett a döntésben nagy szerepet játszott a Revessel fenntartott háború előtti 
gyümölcsöző munkakapcsolat37 és természetesen az, hogy a nagypolitikából átme-
netileg kikerülve Churchill újra rengeteg szabadidővel rendelkezett. Ettől kezdve 
12 éven át Reves állandó és szoros munkakapcsolatban állt Churchill-lel és nem 
csupán előnyös szerződéseket kötött a háborús emlékiratok kiadására, folytatásos 
megjelentetésére és idegen nyelvű fordításaira, de véleményt nyilvánított a memoár 
tartalmi, szerkezeti és stilisztikai vonatkozásairól is. A hatkötetes mű első részének 
eredeti címét (The Downward Path – A lejtőn) Churchill Reves javaslatára változ-
tatta meg (Gathering Clouds – Gyülekező vihar), mert irodalmi ügynöke szerint az 
eredeti cím túl pesszimista volt. A kritikai észrevételek sem maradtak el, Reves 
szerint a műbe túl sok dokumentum került, a stílus pedig helyenként tendenció-
zusan szubjektív lett. A nagy várakozással fogadott mű megjelenése végül elsöprő 
anyagi és szakmai sikert hozott szerzőjének és irodalmi ügynökének, a Chartwell 

 
34  A Reves által az Egyesült Államokban ekkor kiadott memoárok: Franz Thyssen: I Paid Hitler., Her-

mann Rauschning: Conversation with Hitler.,  Erst von Starhemberg: Between Hitler and Mussolini. 
35  A The Anatomy of Peace-ben Reves a világkormány eszméjét a háború utáni béke megőrzés 

egyetlen eszközének tartotta, és ebben a tekintetben elvetette az Atlanti Chartában lefektetett, az 
önálló 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 Chicago-ban atomtudósokkal találkozott, egyenesen úgy fogal-
mazott, 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 megje-
lent mű még a magyar országgyűlésben is hivatkozási alappá vált, Sulyok Dezső, a Magyar Sza-
badságpárt képviselője az 1946. július 26-i ülésen Reves könyvére hivatkozva követelte egy egy-
séges és hatékony nemzetközi szervezet létrehozását és ebben aktív magyar részvételt. Nemzet-
gyűlési napló, 1945. II. kötet. In: http://info.arcanum.hu 517–519. 

36  Emery Reves to Martin Gilbert: recollection. 20 January 1946. In: Churchill and Reves Corr. 
259−260. 

37  Colville memoárjában erről így vélekedett: „Különösen kedvelte azokat, akiket régóta ismert és 
akik hűségesen szolgálták. … Nagyfokú részvéttel és rokonszenvvel viseltetett a nehézsorsú és 
egyszerű származású emberek iránt, ők valahogyan mindig felkeltették Churchill érdeklődését.” 
In: John Colville, 1985. 125. 
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Irodalmi Alap is több millió ₤-tal gazdagodott, az idegen nyelvű kiadások jogát 
Reves vállalkozása szerezte meg.38 Noha a hat kötet valójában annak a története, 
hogy Churchill hogyan élte meg a háborút, a szerző írói tehetsége, az események 
ábrázolásának plasztikussága és drámai ereje vitathatatlan, s mindezt irodalmi No-
bel-díjjal is elismerték. A siker és a zajos ünneplés elfedte azt, hogy Nyugat-
Németországban, ahol ekkor általános bojkott volt az angol és amerikai szerzők el-
len, az első kiadásból ötezer példányt sem sikerült eladni, Franciaországban pedig 
kisebbfajta politikai botrányt kavart Churchill kritikus és iróniát sem nélkülöző jel-
lemzése az 1940-es év francia katonai és politikai elitjéről. Reves kissé élcelődve 
igazat adott Churchillnek: „úgy tűnik memoárja felszította a francia tábornokok 
harci szellemét, amely annyira hiányzott 1939-ben. Lehet, hogy hiba volt most 
publikálni a második kötetet, azt a háború kezdetén kellett volna megtenni.”39 

Utolsó közös irodalmi vállalkozásuk, a négykötetes angolszász történeti áttekintés 
(A History of the English-Speaking Peoples) negyedik kötetének 1958-as megjelené-
sét követően a Churchill–Reves kapcsolat személyes barátsággá érett. Különösen az-
után, hogy Churchill 1955 áprilisától hivatalosan is visszavonult a politikától, és a 
következő év januárjában első ízben látogatta meg Revesnek és élettársának (Wendy 
Russel) a Monte Carlo mellett Roquebrune-ban lévő La Pausa nevű villáját. Az elkö-
vetkező négy évből több mint egy évet, összesen mintegy 400 napot töltött itt, ami 12 
látogatást jelentett. Churchill élvezte házigazdái kifogástalan vendéglátását, többnyi-
re zenét hallgatott és festett, Reves-ék pedig egyre inkább életcéljuknak tekintették 
híres angol vendégük szórakoztatását. Ez még egyre súlyosbodó egészségi állapotán 
is segített, mindezt háziorvosa Lord Moran is érzékelte: „… Winstont időnként jobb 
állapotban látjuk, mint amilyenben igazság szerint van. A Roquebrune-i Reves ház-
ban tett látogatásai megsokszorozták erejét…”.40 Különösen Wendy Russel, Reves 
későbbi felesége rajongott Churchill-ért, ami rosszindulatú vádaskodásokra is okot 
adott, Mrs. Reggie Fellowers, a Singer varrógépgyár örökösnője társasági körökben 
azt terjesztette, hogy Reves-ék Churchillen keresztül akarják növelni sajtópublicitá-
sukat és Wendy valójában beleszeretett az idős politikusba. Az kétségtelen, hogy 
Churchill neje, Clementine nem kedvelte különösebben Reves-éket, csak egyszer lá-
togatott La Pausa-ba, ekkor is mindössze négy napig. A család vélhetően úgy érezte, 
hogy Reves-ék kisajátítják Churchill-t, túlságosan rátelepednek, noha Churchill él-
vezte az őt körülvevő nyugalmat és az intellektuális légkört. A „Reves-korszaknak” 
végül az „Onassis-korszak” vetett vége, a görög hajómágnás 1958 szeptemberében 

 
38  Nem egyszerű nyomon követni a második világháborús memoárból befolyó összegeket, mert a 

Chartwell Irodalmi Alapot például az örökösödési adó elkerülése érdekében hozták létre. Reves 
1,65 millió ₤-os szerződést kötött az egyesült államokbeli terjesztési jogokra, az idegen nyelvű ki-
adásokért és az újságokban történő folytatásos megjelentetésért 80 000₤-ot (mai árfolyamon mint-
egy 500 000₤-ot) fizetett Churchillnek. Az azonban tény, hogy a hatkötetes mű anyagi hasznából a 
Churchill és a Reves családok dúsgazdaggá váltak. 

39  Emery Reves to Winston S. Churchill. 23 February 1949. In: Churchill and Reves Corr. 292–293. 
40  Churchill. Taken from the Diaries of Lord Moran. 737. 
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tengeri útra hívta meg Churchillt és a meghívottak listájáról Clementine Churchill 
nyomására lemaradtak Reves-ék. Mindez ugyan komoly feszültséget okozott, de Re-
ves továbbra is tartotta a kapcsolatot az immár nagybeteg Churchill-lel, 1964 júniu-
sában utoljára látogatta meg Chartwellben. Emery Reves 16 évvel élte túl híres ügy-
felét, munkatársát és barátját. 1981. szeptember 5-én, röviddel 77. születésnapja előtt 
hunyt el a svájci Montreaux-ben.41 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Az első Churchill−Reves szerződés létrejötte után „1937 őszén Churchill általános 
egyetértését hangoztatta a brit külpolitikával, de ez nem fedte a valóságot. Helye-
selte ugyan a tárgyalást a német béke revíziójáról, de nem volt beavatva Chamber-
lain valós szándékaiba. Minden gyarmati hatalom közös megegyezésével a volt 
német gyarmatok egy részének visszaadását nem zárta ki. Semmiképpen nem akart 
szabad kezet adni Hitlernek Közép-Európában. Az erős, újjászervezett Népszövet-
ség regionális egyezményeivel féken kívánta tartani Németországot.”42 Ezeket az 
eszméket, Anglia „másik hangjának” véleményét Emery Reves nem csupán helye-
selte, de professzionális sajtótevékenységgel és sajtópropagandával széles körben 
terjesztette. Ezzel Churchill világviszonylatban is ismert személyiséggé vált, a 
Cooperation Press Service pedig a későbbiekben nagy szerepet játszott a brit és 
amerikai háborús erőfeszítések nemzetközi megismertetésében. Mindez nagy hasz-
not hozó vállalkozásnak bizonyult, mely Churchill háborús memoárjának kiadásai-
ban tetőzött, gazdaggá téve a szerzőt és irodalmi ügynökét egyaránt. Reves tehet-
séges üzletember és önállóan gondolkodó, szuverén egyéniség volt,43 a személyes 
szabadságra és a demokratikus értékrendre épülő eszméihez mindvégig ragaszko-
dott. A sikeresen működő üzleti vállalkozás, a közös elvi alapok és politikai érték-
rend nyomán kialakult kölcsönös bizalom Reves és Churchill között szoros szemé-
lyes barátsággá érett, melyet az együttműködés nehézségei sem feszítettek szét.  

Emery Reves nélkül Churchill a második világháború előtt nehezen válhatott 
volna nemzetközi hírű, nácizmus ellenes eszméket hirdető politikussá. 1945 után is 
Emery Reves-re volt szüksége ahhoz, hogy háborús memoárja igazi világsikert arat-
hasson. Cserébe Reves, mintegy viszonzásképpen előbb üzleti partnerként, majd ba-
rátként is több mint két évtizeden át aktív részese lehetett a brit államférfi történe-
lemformáló tevékenységének. 
 
41  Reves felesége 2007-ben halt meg a franciaországi Mentonban. A család alapítványi támogatásá-

val jött létre a virginiai Williamsburgban a The Wendy and Emery Reves Center for International 
Studies at William & Mary College. Emery Reves műgyűjteményének egy része a Dallas Museum 
of Art kiállításban látható. 

42  Surányi, 2004. 53. 
43  „… a dolgokat nem direkt módon, hanem inkább elvi alapokon közelítette meg és az embernek az 

volt az érzése, hogy kiváló egyetemi professzor válhatott volna belőle.” In: Anthony Montague 
Browne: Long Sunset. Memoirs of Winston Churchill’s Last Private Secretary. London, 1955. 217. 
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SZOLGÁLTATÁSOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A 20. SZÁZADBAN 

 
 
 
 
A szolgáltatások (amin a széles értelemben vett szolgáltatások értendők1) az Egye-
sült Államokban, éppúgy, mint Európában a 20. században, különösen pedig annak 
második felében indultak rohamos fejlődésnek. Ez a fejlődés némely területen már 
túl is jutott a leggyorsabb szakaszán. A fő ok, ami miatt nem térhetünk ki a köze-
lebbi vizsgálat elől az volt, hogy a hazai vélemények talán túl is értékelték az 
Egyesült Államokban elért szintet, másrészt viszont a szolgáltatások összetétele kü-
lönbözött a nálunk megszokottól. 

Kiindulásul a második világháború előtti szintet választjuk, ami mintegy az ad-
digi fejlődés csúcspontjának is tekinthető. Ez után egy új szakasz kezdődött. Néz-
zük át először az átfogó adatokat (ismét a szolgáltatással foglalkozók ezer lakosra 
jutó számát véve alapul).   

 
Év Közl. Ker. Pénzü. Szolg. Összes Ipar 

1940 23,1   51,3 11,4   28,0 113,9   93,3 
1950 26,5   61,6 12,6   35,3 136,0 115,4 
1960 22,3   63,5 14,9   41,4 142,1 109,8 
1970 22,2   73,4 18,2   57,2 170,9 111,7 
1980 20,4   89,4 23,4   75,9 209,1 113,2 
1990 22,5 105,1 27,8 115,8 271,2   98,2 

 
Rövidítések: Közl.  =  Közlekedés, közüzemek 
                     Ker.     =  Kis- és nagykereskedelem 
                     Pénzü. =  Pénzügyek, biztosítás, ingatlan ügyek 
                     Szolg.    =  Személyes és egyéb szolgáltatások 
                     Összes   =  Szolgáltatások összesen 
                     Ipar       =  Építőipar, gyáripar 

 
A táblázat szerint a szolgáltatások egésze a 20. század második felében, különösen 
a hetvenes évektől növekedett töretlenül (az egyetlen kismértékű csökkenés a köz-
lekedés és közüzemek csoportjában fordult elő 1980-ban). Ugyanakkor az ipari 
 
 
1  Csató Tamás: Szolgáltatások Magyarországon a 20. század első felében. In: Emlékkönyv L. Nagy 

Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk.: Angi János és Barta János. Debrecen, 2000. 307–309. 
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csoport visszaesést mutat (ami nem független a technika fejlődésétől, valamint a 
korábban gyengén fejlettnek nevezett országokból származó behozatal erőteljes 
növekedésétől). Ezt támasztja alá részben a kereskedelem növekedése is.  

A szolgáltatási foglalkozásúak ezer lakosra jutó száma jelentősen megnőtt. A 
következőkben hasonlóképpen megvizsgáljuk az évszázad legjellemzőbb folyama-
tát mutató ipart is. Megnézzük továbbá a szolgáltatások és az ipar ezer lakosra jutó 
növekedését bemutató számának hányadosát, ami információt ad e két fontos ága-
zat növekedésének egymáshoz viszonyított arányáról. 

 
A SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS AZ IPARRAL FOGLALKOZÓK 

EZER LAKOSRA JUTÓ SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (1940=100) 
  

 1950 1960 1970 1980 1990 
Szolgáltatás 119 125 150 184 238 
Ipar 124 118 120 121 105 
Szolg./ipar 0,96 1,06 1,25 1,52 2,27 
 

A szolgáltatások végig nőttek, az ipar viszont csökkenő tendenciát mutat. Ennek a 
tükröződése látható a két viszonyszám hányadosának alakulásán is. 

A legjobban tehát a szolgáltatások csoportja nőtt meg. Különösen a személyes 
és egyéb szolgáltatások csoportjára áll ez az állítás: az különösen figyelemre méltó, 
hogy ebben a szolgáltatási csoportban több volt a foglalkoztatottak száma, mint az 
iparban és az építőiparban együttvéve.  

Carl N. Degler amerikai (USA) professzor írja 1984-ben megjelent könyvében:2 
„…Roosevelt csupán ebben az egyetlen megnyilatkozásban tárta fel világosan an-
nak a filozófiának és annak a programnak a körvonalait, amely a későbbi New 
Deal-lé alakult. ,Minden embernek joga van az élethez – mondta az elnökjelölt –, s 
ez annyit jelent, hogy a kényelmes élethez is…”. Bár a válságból való kilábalás, 
majd rövidesen a második világháború időszaka nem tette lehetővé a program tel-
jes körű megvalósulását, de a rákövetkező szakaszban már semmi nem akadályozta 
a minél teljesebb kibontakozást. Bátran állíthatjuk, hogy a második világháborút 
követően a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak nagyarányú létszámnöveke-
dése a szolgáltatási forradalom kibontakozását mutatta. Ez a forradalom nem érin-
tette természetesen egyformán az ágazat minden részlegét, de ez nem cáfolja az 
egészre vonatkozó állítást.  

Amennyiben összehasonlítjuk az amerikai adatokat az európaiakkal, úgy azt lát-
juk, hogy az ezer lakosra jutó szolgáltatási foglalkozásúak száma az Egyesült Ki-
rályságban (Angliában) 1911-ben 179,2, 1971-ben 187,3, míg 2001-ben 321,9 volt; 
Franciaországban 2000-ben 287,0 Svédországban 2004-ben 324,0 volt; Németor-
szágban 1925-ben 132,3, 1991-ben 529,0, 2001-ben 608,7, de még Ausztriában is 

 
2 Carl N. Degler: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét? Budapest, 1993. 415.   
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2000-ben 265,3 volt. Ez azt jelenti, hogy Európában is lejátszódott a szolgáltatási 
forradalom, méghozzá nagyobb arányban, mint az amerikai esetben. Természete-
sen ez nem jelenti azt, hogy az amerikai szolgáltatások alacsonyabb színvonalúak 
voltak, hanem inkább azt, hogy más összetételűek, mint az európaiak.   

Az egyes szolgáltatási ágak részletes bemutatása segít a jobb eligazodásban. Az 
1992. évi adatok mutatják, hogy hová jutott az amerikai társadalom a szolgáltatási 
forradalom eredményeként. Az így kapott kép megnyerő, de nem állíthatjuk, hogy 
minden oldalról világosságot deríthetünk a bemutatott adatokra. Annyi azonban 
megállapítható, hogy a részletesebb bontás nagyobb lehetőséget nyújt az összeha-
sonlításra.  

 
Szolgáltatási ág 1000 lakosra jut 

  

(Szövetségi jövedelemadó fizetésére kötelezett vállalatok dolgozói) 
  

Szállodák és más szálláshelyek 5,8 
Személyes szolgáltatások 4,7 
Üzleti szolgáltatások 21,6 
Autójavítás, parkolás  3,4 
Különböző javítások 1,7 
Szórakoztatás 5,4 
Egészségügyi szolgáltatás 17,3 
Jogi szolgáltatások                      3,6 
Egyes oktatási szolgáltatások     0,5 
Szociális szolgáltatások                 2,0 
Műszaki és építésügyi szolgáltatások 3,2 
Könyvelés                                  2,0 
Kutatási szolgáltatások                  1,1 
Üzletvezetés és közönségszolgálat 2,1 

  

(A szövetségi jövedelemadó fizetése alól felmentett vállalatok dolgozói) 
  

Betegápolás és személyes gondoskodás   1,95 
Kórházak                        17,8 
Szociális szolgáltatások                  5,5 
Üzleti szövetségek                  0,4 
Polgári, társadalmi és felebaráti társaságok 1,4 
Kutatási és ellenőrzési szolgáltatás                         0,4               

Összesen 101,9 
 

A személyes szolgáltatások körébe tartoztak a ruhatisztítás és -javítás, ami 1,7 volt, 
a szépség szalonok és a borbély üzletek, melyek 1,6, valamint a temetkezési vállal-
kozások és a krematóriumok, amelyek 0,3 alkalmazottat számláltak ezer lakosra vo-
natkoztatva. Mivel azonban a megfelelő adatokat nem mindig könnyű előteremteni, 
ezért a magyar adatokat használjuk összehasonlítás céljára (még akkor is, ha ez némi 
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hátránnyal is jár). A magyar adatok az 1930-as, vagy az 1949-es állapotot mutatják, 
míg az amerikaiak az 1992-belieket. Az időbeli eltérés oka lehet a pontatlanságnak 
(amit azonban nem tudunk kiszűrni). A ruhatisztításnál ugyanis az amerikai adat 
jóval magasabb a magyarnál, míg a szépségszalonoknál és a borbélyüzleteknél ép-
pen fordítva, a magyar adat mintegy egyharmaddal nagyobb az amerikainál (ennek 
talán Amerikában a villanyborotva általános használata is oka lehet). A temetkezési 
vállalatok és a krematóriumok esetében az amerikai adat a magasabb (nem téve-
dünk nagyot, ha vallási okokkal magyarázzuk a magyar adat alacsonyabb voltát). 

A szolgáltatások, és ezek sorában a személyes szolgáltatások egyéb vonatkozá-
sokban úgy viselkednek, mint ahogy az általában mindenütt megállapítható. Ennek 
megfelelően a szolgáltatások általában nagyobb mértékben koncentrálódnak a vá-
rosokba, különösen pedig a nagyvárosokba, mint a vidéki körzetekbe; a szolgálta-
tások vállalati szempontból erősen diverzifikálódnak kis-, közép- és nagyvállalat-
okra, az egyéni kisvállalatoktól (mint például az ingatlan kereskedés) az egészen 
nagyokig (mint például a vasúttársaságok); stb.     

Felmerül a kérdés, mi okozza azt, hogy oly nagyra értékelik közvéleményünk-
ben az amerikai szolgáltatások teljesítményét? A válasz csak az lehet, hogy a köz-
véleményt leginkább foglalkoztató területeken a szolgáltatások produkciója milyen. 
Erre jó példát adnak az egészségügyi szolgáltatások, amelyek bár nem terjednek ki 
mindenkire, mégis elismerten magas színvonalúak. Hasonlóképpen magas színvo-
nalúak az üzleti szolgáltatások, sokféle ágazati bontást kínálva. A kereskedelmi 
szolgáltatások sokfajta ága mellett említést érdemel az a sajátos gyakorlat, amely 
szerint a nagyáruházban vásárolt cikk visszavitele esetén csak azt kell igazolni, 
hogy ottani vásárlásról van szó, s visszaadják a pénzt (ez a megoldás különösen a 
karácsonyi ajándékok esetén jelent könnyebbséget). Összességében megállapítható, 
hogy az amerikai szolgáltatások, ha számszerűségük nem is érte el egyes európai 
országok számszerű eredményeit, jól kiszolgálták az amerikai társadalom és az 
amerikai gazdaság szükségleteit. 

 
 

A STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK FORRÁSAI 
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DEÁK ISTVÁN 
 
 

THE HABSBURG ARMY: 
SOURCE OF CENTRAL EUROPEAN UNITY  

OR OF CHAOS? 
 
 
 
Was there ever a united and functioning Central Europe? I would like to assert, in 
this brief thought piece, that there was indeed such a thing, roughly from the mid-
eighteenth century to 1918, but only in the form of the Habsburg armed forces. In 
this respect, no political leadership was nearly so successful. As for the other 
imperial armies, they were either too peripheral to the region, or they were imperial 
armies only in name. For what else characterizes a true imperial armed force but 
that it stands above religious and ethnic considerations, and that it serves not a 
nation but a dynasty or an universalist ideology? As I’ll try to show later, by this 
definition neither the Russian nor the German imperial armies were truly imperial; 
rather, they served national and nationalist goals. Only the army of the Habsburg 
dynasty was forced by circumstance to transcend provincial boundaries. It alone 
had no choice but to pledge loyalty not to a nation but to a family; it alone 
succeeded in creating a measure of unity among the many peoples of the region. 

What makes this unity so remarkable is that the Habsburg armed forces were 
not an independent force but were loyal servants of a political leadership which, on 
its side, was unable to establish lasting political unity within its many territorial 
possessions. This is true even for such brief periods in Habsburg history when the 
ruler and his advisers made extraordinary efforts to create a true, unitary Habsburg 
state as under the rule of Joseph II between 1780 and 1790 and during the so-called 
absolutist period in the 1850s. Political unity during those years was more an illusion 
than a reality mainly because of the fierce opposition, in the 1780s, of the Hungarians 
and the Belgian provinces, and in the 1850s again of the Hungarians as well as of the 
northern Italian provinces. As a result, the attempt to extend absolute political 
domination over Central Europe as a whole had again and again to be abandoned. 

The normal condition of the Habsburg monarchy was political disunity, diverse 
constitutional systems, and theoretically loyal but in reality often less than obedient 
local authorities. What prevented political disunity to turn into chaos was the 
unified Habsburg army, which made certain that domestic political differences 
would not lead to the dissolution of the monarchy. Thus, if ever there was a Central 
Europe, it was to be found in the armed forces of the Habsburg dynasty. Ironically, 
however, few institutions were less aware of such a territorial concept as Central 
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Europe. The officers were not interested in creating a unified Central European 
state; their goal was to maintain the greatness of an ancient dynasty, which in turn 
guaranteed their own exalted social position and their jobs. One might even argue 
that a unified Central Europe existed only when its creators were unaware that this 
is what they were actually doing. 

It seems certain that, without the Habsburg imperial army, the region would 
have fallen into pieces much earlier than it actually did, namely in 1867 as a first 
step, and in 1918 as a final step. The army alone guaranteed the stability of the 
system by ignoring ethnic and religious differences, and by doing its best to ignore 
internal political boundaries. To achieve unity, the army relied as much on the 
theatrical effect of dazzling uniforms, Sunday musical performances on public 
squares, and dashing cavalry squadrons as on the deterrent effect of guns and 
bayonets. This leaves open the question, however, whether such an undemocratic 
institution as the Habsburg army, while it prolonged the life of the monarchy, did 
not also contribute to the mutual alienation of the peoples in the region. On the one 
hand, those who served in the forces, “Schulter am Schulter” as the army liked to 
say, learned to live and to work together irrespective of race, religion, and regional 
differences. On the other hand, army practices being inevitably brutal, normal mili-
tary chicanerie could and was often interpreted as manifestations of ethnic 
prejudice and oppression. Moreover, occasional armed intervention against ag-
rarian upheavals and industrial strikes inevitably appeared as aiming at specific 
social and ethnic groups. In Transylvania, for instance, restless miners of Roma-
nian nationality confronted the Hungarian authorities; in eastern Galicia, Little 
Russian (Ukrainian) farmhands and industrial workers struck against Polish 
landowners and German and Jewish industrialists. The soldiers who established 
order, no matter what their nationality, appeared as representatives of the allegedly 
dominant German, Hungarian, and Polish nations; this, even when among the 
strikers Germans, Hungarians, or Poles were also amply represented. 

Finally, by leading its peoples into a disastrous war in 1914, the army deprived 
itself of its raison d’etre, which was to guarantee domestic peace. But again, if we 
consider what happened after 1918, namely the creation of scores of pseudo-
national states and of mutually hostile armies, then we must re-state our conviction 
that Central Europe as a useful concept ended in 1918 with the dissolution of the 
Habsburg armed forces. Regional unity has been but a dream since that time and, 
as recent experience continues to show, even when the states of the region are not 
openly hostile to each other, they show no interest in synthesizing their actions. 
Instead, they seek admission into the Western world independently of, and 
sometimes directly against the desires of their neighbors. In brief, Central Europe 
today is no more than a geographic designation. 

But why do I say that the other imperial armies could not possibly have 
performed the same function as the Habsburg army, not even if we include in the 
concept of Central Europe all the countries from Poland in the north to the Balkan 
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countries in the south and from the Tyrol in the west all the way to Romania in the 
east? Let us now consider the place and role of the Russian, German, and Ottoman 
armies in Central Europe. 

Despite its claims to be the Third Rome, the tsarist empire and its armed forces 
changed, during the nineteenth century, into an instrument of Russian national in-
terests. The empire included a huge number of ethnic groups but there never was any 
doubt regarding its domination by Russian administrators and military commanders. 
The armed forces of Russia helped to keep the state together both before and after the 
revolutions of 1917, only that the Slavophile and Russophile ideologies of tsarist 
Russia were replaced by the internationalist claims of a Communist leadership.            

The German Empire and its armies were always made up almost entirely of 
German-speakers. Even though the fiction of the independent armed forces of a 
number of German states was maintained to the end of World War I, the Kaiser’s 
armies that fought in World War I were those of the German nation and of the 
unitary German state. After Germany lost the war and a few political movements 
arose to reassert regional autonomies and even regional independence, the armed 
forces were able to re-impose national unity, if at the cost of considerable bloodshed.           

Unlike the German and the Russian, the Ottoman armed forces could be said to 
be a true imperial army in the ancient Roman sense of the word in that the Ottoman 
military served no national cause but that of the sultan and of Islam. In that system, 
as in that of the Roman Empire or of the Habsburg monarchy, young men of non-
Turkish and non-Muslim background were able to rise to the highest level of 
command. The price to pay was an often nominal submission to the official state 
religion. For various reasons, however, the Ottoman Empire gradually imploded in 
the course of the century, to be replaced by an increasingly Turkish state. During 
World War I, the Turkish army was still multiethnic yet it no longer served the 
sultan but a coterie of nationalist officers. After 1918, this army upheld a militantly 
secular and nationalist state. 

Let us now examine what methods the Habsburg army used to preserve unity in 
Central Europe. Standing armies in Europe originated from such motley forces as 
feudal levies, mercenary companies, town and peasant militias, and princely body 
guards, none of which was permanent in character. The first permanent military 
institution in the Habsburg realm was not a standing army but a craggy line of 
frontier defenses, begun in 1522 to ward off the Ottomans; it was manned by 
armed peasants organized into military colonies. This Military Border, controlled 
directly from Vienna, was essential for the monarchy’s survival, but it was also a 
source of recurring conflict with the Hungarian, Transylvanian, and Croatian 
estates, who claimed the Military Border for themselves.1  

 
1  On the Military Frontier, see Gunther E. Rothenberg: The Austrian Military Border in Croatia, 

1522–1747. Urbana, Ill., 960, and The Military Border in Croatia, 1740–1881: A Study of an Im-
perial Institution. Chicago, 1966. 
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The Court War Council, or Hofkriegsrat, was the second lasting military 
institution to emerge in the monarchy.2 Created in 1556, this mixed military-
civilian body survived until 1848, when its place was taken by the Austrian (later 
Austro-Hungarian) ministry of war. At all times, the Court War Council struggled 
with provincial opposition to the concept of a centralized military bureaucracy. The 
Hungarians in particular regarded the association of their kingdom with the rest of 
the monarchy as one between sovereign states, and they insisted on voting their 
own military budget and raising their own recruits. 

It was Maria Theresa (reigning in 1740–1780 as “king” of Hungary and 
Bohemia) who created a genuine standing army. It was divided into permanently 
established regiments, each with its own number as well as name; German was 
made the universal language of command and service; the troops were provided 
with uniforms and interchangeable weapons; a military academy and technical 
schools were established; and drill and discipline were standardized. Maria Theresa 
also took the first steps towards making her forces “Austrian” as opposed to 
German by ordering that the black and yellow Habsburg colors be displayed in her 
forces to signify the political unity of her family possessions. 3 

All this did not mean the end of domestic difficulties. Recruitment remained uneven 
and military appropriations remained grossly inadequate. Joseph II’s attempts to mo-
dernize and centralize everything in his realm led to a virtual state of war in Hungary 
and Belgium. He died in 1790, a self-confessed failure, but left behind a tradition of 
bureaucratic centralism forever associated with his name. The French revolutionary 
and Napoleonic wars proved to be a supreme test for the monarchy. Throughout, the 
Austrian troops suffered from an excess of drill and a lack of purpose; still, towards 
the end of the Napoleonic wars, Austria contributed the largest force to the campaign 
against France. Dissension in the armed forces had been minimal. 

Because of the abolition of the Holy Roman Empire in 1806 and the creation of 
a so-called Austrian Empire two years earlier, most of Central Europe was now 
within a single state. The Habsburg Monarchy emerged from the Napoleonic wars 
with its prestige greatly enhanced. Under Metternich, it endeavored to act as the 
conservative policeman of Europe but for that there was not enough money. Thus, 
the army was never up to its theoretical strength. The regiments were on the move 
almost incessantly, partly in answer to political and military needs, but increasingly 
also so as to prevent fraternization with the civilians. 

The ethnic and social composition of the officer corps, as we shall see later, had 
not changed drastically from the 18th century: part noble, part non-noble; part 
German and part Hungarian, Slavic, Italian, and Romanian, with a heavy admixture 
 
2  On the Imperial War Council, see Oskar Regele: Der österreichische Hofkriegsrat 1556–1848. 

Vienna, 1949. 
3   Gustav Adolph–Auffenberg Komarow: Das Zeitalter Maria-Theresias, in Herbert S. Fürlinger und 

Ludwig Jedlicka eds.: Unser Heer. 300 Jahre österreichisches Soldatentum in Krieg und Frieden.  
Vienna, 1963, 131–132. See also, Christopher Duffy: The Army of Maria Theresa. New York 1977. 
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of foreigners. In this period, as in all others, the army was quite indifferent to the 
ethnic background of the officers and surprisingly, too, to their social origin, except 
for ruling princes and the high aristocracy. And even though Roman Catholicism 
was the religion of the army’s supreme commander, an officer’s confessional 
allegiance and religious devotion were considered quite immaterial for promotion. 
The officers were un-political, and when the revolution came, in 1848, it definitely 
did not originate from army ranks.  Even so, beginning in March 1848, the army 
faced the greatest or, better to say, the only internal crisis in its history. 

The several Austrian revolutions, in Milan, Vienna, Budapest, Prague, and el-
sewhere caught the army by surprise. Soldiers lacked police training and their 
commanders lost their heads under the impact of mass demonstrations and often 
contradictory imperial-royal edicts. Officers stationed in Hungary, for instance, were 
placed alternately under the new Austrian and the new Hungarian war ministry. 
Central authority had collapsed and even though most revolutionaries claimed to be 
mere reformers as well as unshakably loyal to the ruling house, the concessions they 
had wrested from the somewhat retarded Emperor Ferdinand were very extensive. 
Had all of these been put into effect, the monarchy would have fallen apart almost 
immediately. To make matters worse, on March 23, the king of Piedmont-Sardinia 
declared war on Austria, and his army, together with local Italian revolutionaries, 
pushed the Austrian army out of Lombardy. In Venice, a republic was declared, and 
the local Austrian governor surrendered power to the revolutionary leadership. 

The best part of the army was in northern Italy, yet even there the local com-
mander, Field Marshal Radetzky, had only 73,000 men at his disposal, of whom 
about 20,000 were Italians. Most of the Italians were soon lost because of 
desertions or because they had been stationed in Venice.4 But Radetzky did not 
give up easily. His greatest asset was his popularity among his non-Italian soldiers 
and among the Italian peasants. The latter tended to see him as their protector 
against the aristocratic Italian revolutionaries, who were very often their landlords. 
Within a few months, Radetzky’s army, made up of German Austrians, Hunga-
rians, Croats, Czechs, Poles, and others defeated both Piedmont and the Italian 
revolutionaries. As is well known it was Radetzky and the Habsburg army of 
northern Italy which in that year saved the dynasty. 

The March 1848 events allowed the seasoned Hungarian politicians to wrest 
crucial concessions from the ruling house in the name of ancient Hungarian liberties. 
In a series of new laws, signed by Ferdinand, Hungary became a partner state with 
Austria. It now boasted its own legislative and executive branch as well as its own 
ministries of finance, foreign affairs, and war. Yet the constitution left unclear how 
the two foreign services and the two military establishments, in Vienna and in Buda-
pest, were to coordinate their actions. As a further major concession, the Hungarians 

 
4   Oskar Regele: Feldmarschall Radetzky. Vienna, 1957, 262. See also, Alan Sked: The Survival of 

the Habsburg Empire: Radetzky, theImperial Army and the Class War, 1848. London, 1979. 
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gained the right to make all Habsburg troops stationed in the Hungarian lands swear 
an oath of allegiance to the Hungarian constitution. This placed these soldiers under 
the authority of the Hungarian minister of war. But it was not made clear whether 
there should now be an exchange of regiments, with those originating from Hungary 
and Transylvania being returned there, and the non-Hungarian units being sent away.5 

Command authority over the diverse army units and their loyalty became 
burning issues, for the initially almost bloodless revolutions soon deteriorated into 
a series of civil wars and, by the winter of 1848, into a full-scale war between 
Austria and Hungary. In the wars, battalions of the same regiment often found 
themselves in opposite camps, sometimes even fighting one another. 

 
The conflict in Hungary began with a particularly bloody and yet at the same time 
somewhat comical revolt, in the summer of 1848 in southern Hungary, of Imperial-
Royal Serbian Border Guard regiments against the Royal Hungarian government. 
The Budapest government ordered imperial-royal regulars and Hungarian National 
Guards, a newly constituted militia, against the Serbs. At first, the regulars were 
willing to fight a rebellion which appeared to be fomented from abroad, but matters 
became more complicated when it turned out that the Border Guards were led by 
Habsburg officers, and that they carried the imperial-royal flag.6 

In the spreading conflict Habsburg regulars either tried to stay neutral, or they 
joined, alternately, the Hungarian and the Serbian side. In these choices the 
nationality of the officers seldom played a role; far more important was the 
tradition and location of the regiment. Needless to say, the officers in the so-called 
Hungarian, Czech, or German regiments were not necessarily Hungarians, Czechs, 
or Germans. Quite a few officers in the Hungarian Hussars, for example, were 
Englishmen; the rest originated from all parts of Europe and of the monarchy. Nor 
was the rank-and-file of a Hungarian regiment necessarily Hungarian; after all, 
Hungarian-speakers formed a minority in their own kingdom. In any case, those 
battling each other all swore to Ferdinand, their supreme commander. For quite a 
while in 1848, this hapless ruler generously handed out promotions and decorations 
to his loyal officers in opposite camps. 

The Serbian revolt was powerfully assisted by a simultaneous Croatian political 
movement and rebellion against Hungary.7 The Croatian situation was different 
 
5  István Deák: The Lawful Revolution: Louis Kossuth and the Hungarians, 1848–1849. New York, 

1979, 99–106 et passim. 
6  István Deák: Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 

1848–1918. New York, 1990, 34–35.. See also, Deák: The Lawful Revolution, 140–141. 
7  A fine source on Croatia before 1848, complete with numerous documents, is Gyula Miskolczy: A 

horvát kérdés és irományai a rendi állam korában [The Croatian question and its documents at the 
time of the estates state], 2 vols., Budapest, 1927–1928. See also, Rothenberg: The Austrian Mili-
tary Border in Croatia, 1740–1881, chapters 7–8. For the history of the Croatian military cam-
paign in Hungary, see Deák: The Lawful Revolution, 161–170 and Ferdinand Hauptmann, ed.: Je-
lacics Kriegszug nach Ungarn 1848, 2 vols., Graz, 1975 (Text and documents). 
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from that of the Serbs, because the Kingdom of Croatia-Slavonia had been a 
recognized legal entity under the Hungarian Crown before 1848, and because the 
leader of the Croats, Josip Jelačić, was an imperial-royal general as well as a high 
Hungarian official. He proved to be a bitter enemy of the Hungarian reformers, a 
loyal Habsburg subject, and a Croatian patriot – in that order. Under him, the 
progressive Croatian national revolution turned into a powerful movement for the 
preservation of the monarchy and the destruction of Hungarian sovereignty. 
Secretly encouraged by some members of the court, Jelačić mobilized the Croatian 
Border Guards and, in September 1848, marched into Hungary. 

The Hungarians, who were now effectively if not yet officially led by Louis 
Kossuth, the minister of finance in the constitutional government, ordered a Habs-
burg general to march against the rebel Jelačić. The split within the army appeared 
final. But the generals on the Hungarian side preferred to stay neutral, and thus 
Jelačić could be stopped only near the Hungarian capital with the usual motley force 
made up, in this case, of Czech gunners, Hungarian regulars, and National Guards, 
all under the command of a somewhat more forceful imperial-royal general. 

And so it went with the Hungarians cautiously invading Austrian territory at first, 
and then a powerful Austrian force invading Hungary. In October, the emperor-king 
outlawed the Hungarian constitutional government, but the Hungarians defied the 
manifesto and organized for war in which they became astonishingly successful. By 
the spring of 1849, they had almost cleaned the country of Austrian troops. 

 
Fearing ultimate defeat, the new emperor Francis Joseph (Ferdinand had graciously 
resigned in December) sought and received Russian military assistance in May 
1849. This was a great error on his part because, in all likelihood, the Austrians 
alone could have prevailed over the Hungarians. In Italy, Radetzky had smashed a 
second Piedmontese attack in March; Venice was being besieged and would 
surrender in August and elements of nearly all the Habsburg regiments were now 
marching on Hungary. Nor was there any shortage of recruits and even of 
volunteers on the Austrian side. It turned out that the majority of the monarchy’s 
inhabitants – Germans, Czechs, Croats, Serbs, Romanians, and even Poles, as well 
as the peasants in general – preferred Austrian absolutism and Austrian ethnic 
tolerance to nationality conflict, and the urban or aristocratic revolutionaries. Even 
before the arrival of the tsarist armies, war weariness had set in among the Hun-
garian population. The foremost Hungarian commander surrendered in August, and 
the last Hungarian fortress pulled down the national flag early in October. 

Following the war, the Austrians court-martialed hundreds of former Habsburg of-
ficers, among them 24 imperial-royal generals. About 40 officers (but none of the old 
army generals) were executed; most of the others were given harsh prison sentences.8 
 
8  For the post-war punishment of the Hungarian officers and politicians see, among others, Deák: 
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How to explain the military crisis of 1848–1849? The constitutional arrange-
ment between Hungary and the emperor-king had placed about one-third of the 
Habsburg forces under Hungarian authority. By the time a Habsburg officer in 
Hungary discovered that he had been obeying the wrong authority, it was too late. 
He had taken an oath to the Hungarian constitution, he was receiving his pay from 
Budapest, he had been promoted by the Hungarians – in the name of the king, of 
course – and he was being watched by Hungarian political commissioners. Besides, 
even after the promulgation of the October imperial-royal manifesto, it was not 
quite clear whether staying in the Hungarian army was truly illegal. The Budapest 
government assured the officers that the manifesto was a forgery perpetrated by the 
king’s evil advisers, or that it had been coaxed out of the king. Many career 
officers in the Hungarian national army persisted in never reporting to the “illegal” 
National Defense Committee, but only to the Royal Hungarian Minister of War. 

After all this has been said, it still remains true that for an officer to stay on the 
Hungarian side was a matter of individual decision. The Hungarian military historian 
Gábor Bona has calculated that of the 830 field-grade and general officers of the hon-
véd army (the vast majority of them Habsburg regulars), 68.8 percent were Magyar, 
15.5 percent German, 4.2 percent Polish, and 3.6 percent Serbian or Croatian.9 

The thirteen Hungarian rebel commanders executed at Arad on October 6, 1849, 
were of mixed nationality: not even among the four “pure” Magyars could everyone 
speak and understand Hungarian.  Most had been in active service before the war; a 
few had resigned earlier. None had had any trouble with the Habsburg military 
authorities. Before the military court, they argued that they had only been doing their 
duty in the posts in which the king had placed them. Even on the point of death and 
in private correspondence, several claimed to have been loyal Habsburg subjects.10  

What motivated these commanders? One of them was a republican; another, a 
German liberal who felt that the fight for a united Germany would be best ad-
vanced by serving in Kossuth’s army. Most others enjoyed the opportunity to 
exchange the command of platoons and companies for the command of brigades, 
divisions, and army corps. The fundamental reason for the presence of 1,000 Habs-
burg officers in the Hungarian national army was most likely neither Hungarian 
patriotism nor even career-seeking, but loyalty to one’s regiment, the officer’s true 
fatherland, or, if not that, then devotion to a charismatic commander. 

Obviously, ordinary soldiers, who were mostly conscripts in both camps, had 
much less say in the matter than the officers. Many must have had only the vaguest 

                                                                                                                            
ed.: Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848–1849-es forradalom és sza-
badságharc végnapjairól [Struggle, collapse, retribution. Memoirs, diaries from the final days of 
the 1848–1849 revolution and war of independence] 2 vols., Budapest ,1978, as well as Tamás Ka-
tona, ed.: Az aradi vértanúk [The martyrs of Arad], 2 vols., Budapest, 1979. 

 9  Gábor Bona: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49 [Generals and field grade 
officers in the war of independence 1848–49] Budapest, 1983, 67–68 et passim. 

10  Some of these letters were reproduced in Katona, Az aradi vértanúk, vol. I., 199–252. 
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notion of which side they were on. It was indeed difficult to understand a situation 
such as that of the summer of 1848, when, in the words of Count Majláth, a 
Hungarian aristocrat: “The King of Hungary declared war on the King of Croatia, 
and the Emperor of Austria remained neutral, and all three monarchs were one and 
the same person.”11 And yet, many ordinary soldiers did make individual political 
decisions during the war.             

Ultimately, the monarchy and thus Central European unity was saved by 
determined generals such as Radetzky, Windisch-Graetz, Jelačić, and Haynau, and 
by the 9,000-odd career officers (perhaps 2,000 of whom hailed from Hungary) who 
had remained in the emperor’s service throughout the war. For these officers, there 
was the comforting feeling that by fighting the revolutionaries and the Hungarians 
they were fighting for domestic peace, an end to ethnic conflict and class war. 

The triumphant mood of the army did not last long: because of the horrifying 
expenses of the revolutionary wars and other reasons, there was again no money 
for weapons and training. The absolutistic regime was unable to put an end to 
domestic ethnic disagreements and a bungling foreign policy drove Austria into 
two major military conflicts both of which it lost. The 1859 war against France and 
Piedmont-Sardinia as well as the 1866 war against Prussia and Italy showed the 
shortcomings of the Austrian military command and the relative backwardness of 
the country’s economy. Still, these wars did not in any way demonstrate the 
disloyalty of the monarchy’s multinational army. The troops maintained their unity 
and although individual soldiers deserted, there were no mutinies, not even among 
the Italian and German-Austrian soldiers who may have disliked firing at their 
ethnic brothers from across the frontier.  

By 1866 Austria had a liberal government which distrusted the military and hoped 
to transform the army into a willing instrument of the liberal elite and not of the 
emperor. These strivings were complicated by the re-assertion of Hungarian rights, 
which culminated in the Compromise of 1867. Again, as in March 1848, Hungary 
became a sovereign state, an equal partner with Austria in the Habsburg realm. The 
difference between 1848 and 1867 was that the bulk of the army, the foreign service, 
and a few other less important institutions remained joint or common enterprises. As 
a result of the Compromise Agreement there was now a major state in the area, Hun-
gary, which was publicly dedicated to the idea of the nation and not only to the servi-
ce of the dynasty. The Hungarian “nation-state” guaranteed extensive civil rights to 
its citizens but it also tried to assimilate the ethnic minorities who constituted about 
one half of the total population. One of the instruments of assimilation was the hon-
véd, or Hungarian National Guards, who were to supplement the much larger Com-
mon or Joint Army. The Hungarian National Guards (and their Austrian equivalent) 
were at first much less well equipped than the Common Army but, gradually, that 

 
11  Noted by Heinrich Blumenthal: Von Wiener Kongress zum Ersten Weltkrieg, in Herbert St. 

Fürlinger und Ludwig Jedlicka, eds.: Unser Heer, 234. 
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changed also so that, by 1912, the National Guards had nearly as many branches of 
service as the Common Army. This meant that, at least in theory, the honvéd forces 
were capable of waging their own war. 

 
The Hungarian government foresaw a progressive and liberal nation-state that 
embraced all its inhabitants, provided that they in turn embraced the Hungarian 
national idea. In the honvéd army, the languages of command, instruction, and ser-
vice were – at least in theory – Hungarian. Moreover, between 1867 and World 
War I, the Hungarian government made repeated efforts to “nationalize” Hungarian 
units within the Common Army. Concessions wrought from Francis Joseph and the 
military high command consisted of such things as a virtually separate general staff 
for the honvéd army, even though theoretically there was only a single, all-
monarchial general staff; also, the compulsory teaching of Hungarian to all Com-
mon Army officer candidates as well as the compulsory use of Hungarian for the 
teaching of a certain number of courses in Common Army cadet schools located in 
Hungary. The greatest concession to Hungarian interests came in 1881 when it was 
decreed that Common Army units should be stationed near their home base as 
much as possible. This was exactly the opposite of the earlier practice of sending 
army units far away from home base. 

Central Europe as a fairly cohesive political and administrative system ceased to 
exist in 1867. In its stead there was now Hungary which aimed at becoming a 
genuine modern centralized nation-state, and “Austria” which increasingly wal-
lowed in ethnic conflict and confusion and whose more modest aim was to survive. 
The survival of either state in the Dual Monarchy would have been inconceivable 
without the industrial and agricultural revolution which swept Central Europe in 
the second half of nineteenth century and without growing prosperity. But no less 
important a role was played by the Common Army which, despite all concessions 
to nationalist sentiments, was still very much of a supranational force. This army 
included eighty percent, or if we add to this the similarly supranational Austrian 
National Guards, ninety percent of the manpower in the Habsburg armed forces. 

The Habsburg army’s ethnic policy did not change at all between the mid-
eighteenth century and 1918. Under the universal military service introduced in 
1868, recruits were drafted into local units, whenever possible, but this did not 
make these units much less cosmopolitan. In 1914, for instance, only 142 major 
military formations (regiments and independent battalions) were considered mo-
nolingual; in 162 units two languages were spoken; in 24 units, three languages; 
and there were even a few units where four languages were in use.12 Army regula-
tions prescribed that if at least twenty percent of the men spoke a language, that 
 
12  Maximilian Ehnl: Die österreich-ungarische Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensorga-

nisation, Einteilung und nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914, in Edmund von Glaise-
Horstenau und Rudolf Kiszling, eds.: Österreich-Ungarns letzter Krieg, 1914–1918, 7 vols., and 
10 additional sections. Vienna, 1930–1938, Ergänzungsheft 9, Vienna, 1934.  
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language automatically became one of the regimental, or “national” languages.” In 
the Common Army and the Austrian National Guards the language of command 
and service were uniformly German, but command language consisted of less than 
a hundred brief expressions, for the rest one had to address the men in their own 
tongue(s). Officers who were not linguistic virtuosos or could not even learn a 
smattering of “Army-Slavic”, for instance, risked being dismissed from service.13 

Only in the 1870s did military statistics begin to reflect nationality, but in a very 
general sense. The criterion was the language preference of the soldiers. According 
to these statistics, nearly eighty percent of the career officers were Germans. Yet the 
data are misleading because the majority of officers being the sons of soldiers, they 
all lived a nomadic life; quite naturally, they used German most frequently in 
everyday affairs. (The fact that East Indians often use English among themselves, 
does not turn them into Englishmen.) My attempt at more reasonable statistics seems 
to show that a little over fifty percent of the career officers came of German ethnic 
stock.14 Note that on November 1, 1918, out of the monarchy’s 387 actively serving 
generals only 166 could be considered Germans, and that of the monarchy’s nine 
field marshals only three were of completely German descent.15 In any case, race and 
religion were of no significance, except maybe in the case of unbaptized Jews. 

While the ethnic and religious composition of the career officer corps changed 
little over the years, its social composition did evolve significantly with the decline 
of the old nobility and the rise in the officer corps of middle-class, lower-middle 
class, and peasant elements. There were still a large number of nobles but these 
were mostly officers who had been ennobled because of their own, or their fathers’ 
longevity in the armed forces.  

Then there was the reserve officer corps that, with time, assumed ever greater 
importance until, during World War I, it was really the reserve officers, mere 
civilians in uniform, who commanded all the smaller combat units. Reserve 
officers were recruited from among those with a high-school diploma, resulting in 
the fact that, in 1900, Jews who constituted less than five percent of the population, 
made up twenty percent of the reserve officer corps. Other denominational/ethnic 
groups, such as the Ruthenes, Poles, Slovaks, Romanians, Serbs, and Italians were 
badly underrepresented. What counts is that when general mobilization came, in 
1914, there were very few desertions among the reserve officers. 

 This is not to say that there was no ethnic discontent in the military even before 
the war. The 1908 and 1912/13 partial mobilizations led to minor mutinies in some 
Czech units, and it became increasingly clear that, in the long run, it would be more 
and more difficult to maintain army unity and thus also the already shaky political 

 
13  Deák: Beyond Nationalism, 99–102 et passim. 
14  Deák: Beyond Nationalism, 184–185 et passim. 
15  Wilhelm Winkler: Der Anteil der nichtdeutschen Volksstämme an der österreich–ungarischen 

Wehrmacht. Vienna, 1919, 3. See also, Deák: Beyond Nationalism, 188–189. 
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unity of the Dual Monarchy. Yet, at least during the first years of the war, there 
were fewer desertions at the front than what the High Command had feared and 
what Czech, South Slav, and Romanian émigré politicians and nationalist his-
torians boasted of after the war. The over two million Austro-Hungarian POWs 
were matched by the same number of Russian POWs; this virtual population 
exchange between the two countries during the war demonstrated not much more 
than that the frontlines in the East were fluid. Most soldiers were not captured 
individually but when their regimental, divisional, or even army commanders, such 
as at Przemysl, ordered a general surrender. All Czechoslovak and other propagan-
da to the contrary, Central European solidarity did not end even in the POW camps. 
The number of those who volunteered for the Czech and South Slav Legions was 
but a fraction of all the Habsburg army Czechs and South Slavs in the Russian and 
Italian POW camps.16 

It was such things as the suspiciousness of the Army High Command toward 
Czech, Serbian, Italian and Romanian soldiers; the repeated massacre by Austro–
Hungarian troops of suspected enemy agents in the Serbian and Ruthenian 
inhabited parts of the monarchy in the first year of the war, and the seriatim 
execution of military deserters in the later years of the war; the general bloodshed; 
the nearly unimaginable privations at home and in the trench-lines, and finally, the 
military defeat of the Central Powers that caused the peoples to dismantle the Dual 
Monarchy in the Fall of 1918.17 

 

* 
 

On their way home from the Italian front, Austro-Hungarian soldiers were stopped 
by Austro-Hungarian officers now wearing the armband of the brand new South 
Slav state. Only with the visa of the new state were the soldiers allowed to proceed. 
This symbolic gesture marked the end not only of the Habsburg state and of the 
Habsburg army but also of Central European unity, or whatever had been left of it 
following the Compromise of 1867. Central European unity has never again been 
resurrected; nor is there much chance that it will arise again in the foreseeable 
future.  Ever since 1918, Central Europe has been a nearly meaningless term. 

 
 
 
 

 
16  The best work on the Austro–Hungarian prisoners of war in Russia is Alon Rachamimov: POWs 

and the Great War: Captivity on the Eastern Front. (Oxford, 2002). See also, Josef Kalvoda: Czech 
and Slovak Prisoners of War in Russia During the War and Revolution, in Samuel Williamson and 
Peter Pastor, eds.: Essays on World War I: Origins and Prisoners of War. New York, 1983. 215–238. 

17  On Austria–Hungary in World War I, see Manfried Rauchensteiner’s masterly Der Tod des 
Doppeladlers: Ósterreich–Ungarn und der Erste Weltkrieg. Vienna, 1993. 
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In the 1930s the effects of the depression in Hungary strengthened the movement 
of a new generation of critical young reformers who had become concerned with 
the social and economic conditions of the peasantry. It was generally agreed that 
the backwardness and social disintegration of the peasantry was the most serious 
problem facing Hungarian society.  Formerly peasant problems had been seen as 
social problems, blamed on the disintegration of the traditional village and 
declining peasant morality, but in the 1930s they were beginning to be seen as 
political problems.1 The economic crisis affected agricultural workers more than 
any other social group; salaries dropped by as much as 50–60 percent, prices for 
agrarian goods fell 54% between 1929 and 1933, which was especially hard on the 
small farmers who were unable to pay their debts and faced the auctioning off of 
their farms. 

The leaders of the official churches showed little interest in social problems. 
Among the large estate owners the Roman Catholic Church was the largest, and the 
high Catholic clergy were understandably reluctant to address the question of land 
reform.2 Church estates were divided among several hundred persons or 
institutions, but the largest part of the 862,704 cadastral hold were held as large 
estates, many located in socially sensitive areas of the country.3 The Protestant 
Churches were no better; their leadership was firmly controlled by the landowning 
gentry, who often showed less social awareness than members of the high 
aristocracy. The alarming spread of radical sects among the agrarian proletariat 
dramatically demonstrated the failure of the traditional churches. 

In the early 1930s groups of university students began carry out village research 
among the peasantry whom they believed embodied the strengths of the original 
Hungarian. The students had been influenced by writers known as ‘népi’ or ‘po-
 
1  The one million dwarf-holders and 1.2 million agrarian workers were dependent for work on the 

large estates or seasonal work in the cities, while the 600,000 farm laborers lived and worked on 
the large estates.  Only a small percentage of the peasantry owned enough land to be independent 
farmers.  

2  Leslie Laszlo, Church and State in Hungary 1919–1945. Published dissertation (Columbia Uni-
versity, Faculty of Political Science, 1973), 302–304. 

3  Ibid., 74. 
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pulist’ who believed that after the massive 1919 defeat of the proletariat it would 
be the peasants who – following a radical land reform – would provide the mass 
strength for national renewal and the base for a new middle-class intellectual 
leadership.   

Hungary’s urban population was strongly influenced by German culture, and 
recently assimilated elements were especially dominant among the urban middle 
class. Urban dwellers had little knowledge or understanding of the actual 
conditions of the peasantry, holding the general misconception encouraged by the 
romantic literature of the nineteenth century that the peasantry lived an idyllic life 
of plenty. Yet most of this agrarian population formed the most backward and 
poorly educated layer of society; village isolation and poverty prevented many 
agrarian youth from completing even the six years of required elementary 
education. The village researchers aimed to influence public opinion on behalf of 
this politically powerless agrarian population through objective scientific research 
which would document the hopeless conditions of the countryside. The movement 
gained momentum throughout the 1930s as university youth in a variety of 
organizations; Senior Scouts, YMCA, Catholic, and Protestant youth groups – took 
part in “village exploring.”4 

Two earlier movements which had focused attention on the peasantry provided 
models for their village research.  The St. George Senior Scout movement, founded 
in 1926 in Prague, was formed by Hungarian youth who had suddenly found 
themselves a minority in the new Czechoslovak state.  In their search for a new 
concept of the nation they turned to the Hungarian-inhabited villages where they 
thought to find an original Hungarian culture.  Through their village research they 
became aware of the social problems and malaise of the countryside and began to 
study the serious social and economic problems of the peasantry.  The movement, 
later called Sarló (Sickle), was publicized by a number of writers in Hungary and 
became an example followed by the Hungarian Senior Scout movement.  Their 
ambitious program of self-education seminars influenced the development of 
student groups in Transylvania and Szeged. 

The Szeged Youth, founded by Transylvania Calvinist refugees at the newly 
established university transplanted from Kolozsvár, brought together a surprisingly 
diverse group of students in the late 1920s. The group of fifteen members included 
three women, one Catholic, four Jews, and two of Protestant peasant background, a 
disproportionate number of whom became prominent figures in later years.5 
Thinking to find the source of true Hungarian identity among the “pure Hungarian” 
peasantry of the Alföld, they developed a plan to provide services for the scattered 
 
4  Deborah S. Cornelius, “The Recreation of the Nation – Origins of the Hungarian Populist Move-

ment,” Hungarian Studies  6/1 (1990), 29–30. 
5  Led by graphic artist György Buday, the group included the poet Miklós Radnóti, the later minis-

ter of culture, Gyula Ortutay, future minister of the interior, Ferenc Erdei, and ethnologist, Viola 
Tomori. 
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agrarian families living on isolated homesteads who had no access to necessary 
communal services. The students organized series of educational seminars on 
subjects such as modern methods of agriculture and economic conditions, but the 
lectures also featured controversial writers addressing contemporary problems. In 
summer of 1931 government fear of potential peasant unrest led to the cancelling 
of the series on the grounds that the students were inciting the peasantry to 
rebellion. Their later sociographic research and publications on the problems of the 
agrarian proletariat influenced the sociographic writing of groups such as the 
Protestant Pro Christo Diákok college and the editors of Fiatal Magyarság.6 

In 1935 university students from the Protestant Pro Christo Diákok college in 
Budapest began sociographic research in the small Protestant village of Kemse. 
Their aim was to examine Hungary’s declining birth rate, considered by many to be 
one of the most serious problems that was facing the Hungary of the times. They 
had been motivated by the work by populist writer, Gyula Illyés, Pusztulás 
(Extinction), in which he documented the decline of the Protestant Hungarian 
population and the accompanying increase of prosperous Swabian settlements in 
western Hungary, which initiated a national debate.7 The students were appalled to 
find what they deemed to be a society in physical and moral disintegration. Their 
study, Elsüllyedt falu a Dunántúlon (The Sinking Village in Transdanubia), 
published in 1936, revealed in graphic terms the problem of abortion, a practice 
begun in the nineteenth century to prevent further division of the land. The students 
found that the practice, which resulted in the so-called ‘only child syndrome,’ not 
only crippled the women but affected the whole way of thinking and morality of 
the villagers. But the community, especially the women, defended the practice of 
family limitation as their way of dealing with a lack of available land.8 

In the next two years young reformers carried out sociographic research 
exploring some of the problems considered most serious among the agrarian 
population. In 1936 Zoltán Szabó, an editor of Fiatal Magyarság (Young Hunga-
ry), examined the poverty of the inhabitants of the village of Tard in northern Hun-
gary due to the system of entailed estates in his work A tardi helyzet (The situation 
at Tard). He found that the villagers had no way to increase their small holdings 
since the village was surrounded by the lands of the Coburg entailed estate, thus 
preventing the growth of a class of independent farmers. The head of the family 
farmed his small plots of land, but the sons had no choice but to work at low-paid 
seasonal labor on the entailed estates. In winter they had no work and no income 

 
6  See, Cornelius, “Women in the Hungarian Populist Youth Movement: the Szeged Youth.” Nation-

alities Papers Vol. 25 No.1 (1997):123–145. 
7  Illyés had visited villages he had formerly known and noted the dearth of children and boarded-up 

homes, while down the road on the Swabian farms he could hear the chatter of children playing 
(Gyula Illyés, “Pusztulás: Uti jegyzetek,” Nyugat, September 1933 September: 192–193). 

8  Kemse: részletek az Elsüllyedt falu a Dunántúlon c. könyvből (Budapest: Népművelési intézet, 
1986). 
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and their pay went down steadily during the depression years. Even young children 
were sent out to earn something. One little girl of seven explained: “I worked seven 
and a half days from four in the morning to six at night. My meals: in the morning 
a glass of milk, at noon noodle soup, in the evening milk.  I could hardly wait for 
breakfast.”9 

Their lowly status led to a self-image of inferiority and subservience. In an 
interview with one of the young villagers, Szabó asked him to sit down, but the 
youth was uncomfortable sitting down in the presence of the ‘young gentleman’. 
He had become accustomed to “taking orders from the ‘gentleman in trousers’ 
…standing dutifully, with cap in hand,…”10 

Gyula Illyés, who had spent his childhood on one of the great estates, described 
the lives of the farm servants who worked and lived on the estates west of the 
Danube in his work, People of the Puszta. The term ‘puszta’, he explained, referred 
to “the whole conglomeration of farm servants’ dwellings, stables, sheds and 
granaries built in the middle of a large estate.”  The farm-servants “live under one 
roof in long, low, single-storey houses like slum tenements on the outskirts of a ci-
ty.”  In morals, customs, outlook on life and even in the way they walk and move 
their arms, they differ sharply from all other social strata. They live in utter 
isolation, more hidden away and cut off than any villagers. They work all day, 
Sundays included, and in consequence hardly ever stir from the puszta… It is a 
world apart;…”11  

University student Imre Kovács spent the summer of 1936 traveling through the 
southeastern region of the Great Plain, where he documented the hopeless situation 
of the peasantry in his work entitled A néma forradalom (The Silent Revolution). 
He described the failure of the traditional churches to address social problems, 
leading to a flight of the peasantry into radical sects.  Hundreds of thousands had 
‘emigrated’ from their earthly unhappiness to salvation in the other world, a ‘silent 
revolution’. “The one-child syndrome, the sects and the extreme muddled political 
movements are the hopeless experiments of an oppressed people.” Although often 
revolutions are a sign of vitality, Kovács explained that this revolution was an 
enervated people’s last cry. “Sects are the harbingers of revolution, but good 
gentlemen, you don’t have to fear: there will be no more peasant revolution in 
Hungary.”12 

 
 9  Zoltán Szabó, A tardi helyzet (Budapest: Akadémiai kiadó, 1986), 30. 
10  Ibid., 37. 
11  Illyés notes: “I did not consider the people of the pusztas as an integral part of the Hungarian na-

tion at all.  As a child, I was unable to associate them with those heroic, warlike and splendid 
Hungarians about whom I was taught in the puszta school. In my imagination the Hungarian na-
tion was a distant, happy people, amongst whom I should dearly have loved to live” Gyula Illyés, 
People of the Puszta (Budapest: Corvina Press, 1967), 7–11. 

12   Imre Kovács, A néma forradalom – A néma forradalom a bíroság és a parlament előtt (Budapest: 
Cserépfalvi, 1989), 139–140. 
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THE MARCH FONT 
 
March 15th 1937 marked the beginning of a movement known as the March Front 
to bring about wide-spread democratic reform. A small group of populist writers 
and village researchers, had been meeting weekly at the Budapest Central Café, 
where they decided to assemble a program with proposals to answer the most 
burning domestic questions; land reform, political reform, and the renewal of the 
middle-class from the peasantry. Their program offered a democratic alternative 
proposed by no other organized movement. On the anniversary of the 1848 War for 
Hungarian Independence in front of the National Museum, the site where Sándor 
Petőfi had read out the original 12 points, Imre Kovács read out their 12 point 
program to the crowd of five thousand students, workers and intellectuals.13  

Among the 12 points were demands for freedom of speech, press, and assembly, 
universal suffrage with the secret ballot, the division of estates over 500 hold (700 
acres), the 40 hour workweek, and a minimum wage. The 12th point carried 
international significance by challenging the doctrine of revision. It proposed 
revision of the Trianon borders, not by recreating the former Hungarian kingdom, 
but through the exercise of self-determination based on the decisions of all the 
people of the Danube basin. In demanding independence from “Pan-Slavism and 
Pan-Germanic imperialist aims”, it challenged the expansionist aims of Nazi 
Germany and Soviet bolshevism.14 As Kovács recalled, when he had finished 
reading out the 12 points at first the crowd was silent; then, as if catching their 
breath, they applauded, shouting out: “Long live the March Front. Long live the 
people’s Hungary.”15 

The March Front aroused a response far beyond what any of the organizers had 
expected.  All the daily newspapers reported on the meeting with the exception of 
those of the extreme right. News of the new movement spread like wildfire 
throughout the country; the group received invitations to speak everywhere. 
Excitement was great, especially in the countryside, where members of Farmers’ 
Clubs, Reading Circles, student groups, peasants, middle class citizens, and 
intellectuals gathered to hear and discuss the 12 point program. 

Then, during the spring of 1937 the works by the young reformers began to be 
published one after another, awakening public opinion to the deplorable conditions 
of the peasantry. First came a work by Géza Féja, Stormy Corner, about the 
rebellious people of the south Tisza area;16 one month later Imre Kovács’s Silent 
Revolution appeared; then Illyés People of the Puszta, Ferenc Erdei’s Windblown 

 
13  Pál Péter Tóth, “Ötven év után: a Márciusi Frontról,” Magyarságkutatás: a Magyarságkutató Cso-

port évkönvye 1987, 95–107. 
14  The 12th point was opposed by the illegal Communists because of the reference to Pan-Slavism. 
15  Imre Kovács, A Márciusi Front (New Brunswick, NJ: Magyar Öregdiák Szövetség, 1980), 55. 
16  Members of the Szeged Youth had assisted Féja in collecting material for his Viharsarok. 
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Sand, and Zoltán Szabó’s study, Situation at Tard. The huge successes of the 
publications galvanized public opinion. 

The series of publications critical of the social situation were too much for the 
authorities.  The government press and rightist papers mounted a campaign against 
the March Front, with the customary charges that the movement was infiltrated by 
communists. One extreme rightist, Ferenc Rajniss, called them “barefoot March 
demagogues,” and the 12 points “treason”. In April the authorities confiscated Fé-
ja’s book. Kovács’s book sold out and a second edition was printed, but it was also 
confiscated. 

In reaction to the campaign and government measures, differences began to 
appear within the Front as to the purpose of the movement – whether it should be 
first of all an intellectual movement or a political one. The differences increased in 
the fall as the government initiated trials against two of the authors, the first against 
Féja and the second against Kovács. A ban was placed on meetings of the March 
Front and participants were placed under police surveillance. Sándor Kiss, a 
student in Szeged, discovered that students who had attended a March Front 
organizational meeting at Makó were watched by the police. We “got the news that 
we also were under police surveillance. This news frightened off many who were 
interested.”17  

Kovács was charged with “inciting hatred among the lower classes … against 
the social classes in a more fortunate economic situation, first of all the land 
owning class. Also, that he stated false facts which would be capable of damaging 
the honor of the Hungarian state and Hungarian nation and violating its 
trustworthiness.”18 In his defense Kovács, who had spent his childhood on such an 
estate, explained that he spoke only of what he had lived through. “I saw the 
Hungarian peasantry, but especially the three million agrarian workers and estate 
servants and their terrible social situation. … I saw the distorted way of life of the 
Hungarian peasantry with the ‘one-child syndrome’ and the flight to the sects.” 
Kovács asked the judge to call as witnesses his professors, Count Pál Teleki, 
former prime minister, and Gyula Szekfü, the highly respected historian, as well as 
Protestant bishops and parliamentary representatives. The judge refused the 
request, but Szekfű wrote in the press as a witness, claiming that both books 
contained ideas that expressed his views as well.19 

In countering Kovács’s defense, the Judge explained: “Your charge is not that 
you carried out village research and wrote a book about it, or the subject of the 
book, but the charge is about the manner and tone of your writing.” Kovács was 
sentenced to three months in prison. Among those protesting the sentence were 
parliamentary representative Mátyás Matolcsy who read out a declaration in the 

 
17  Kiss, A magyar demokráciáért (New Brunswick: Bessenyei György Kör, 1983), 18. 
18  Kovács, A néma forradalom a bíroság és a parlament előtt, 151. 
19  Szekfű Gyula tanúvallomása, A néma forradalom a bíroság és a parlament előtt, 263–265. 
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Assembly signed by Béla Bartók and Zsigmond Móricz. As a result of the sentence 
Kovács was expelled from the Technical University, even though he had completed 
his studies and had only the examination left to complete his degree. 

The March Front Movement gradually lost momentum. Criticized for being too 
radical and too critical of Hungarian society, the members were also unsuccessful 
in gaining the support of the workers and the Social Democrats. Because of their 
concentration on reforms for the peasantry they were criticized for not addressing 
the needs of the urban workers. Members of the liberal opposition parties, 
themselves divided by questions of power and influence, viewed the dynamic 
March Front as a new rival for influence among the population. The opposition 
parties with much of their support from Budapest and the Jewish population 
suspected anti-Semitism in the points of the program targeting the banks, cartels, 
and monopolies, all which were in Jewish hands. 

By March 1938 the March Front was disintegrating. Disappointed by the 
obduracy of the regime and the lack of reform, many radicals – including some 
who had formerly held leftist views – turned to the right for reform.20 The 
government crack-down on suspected communists and leftists in the first half of 
the thirties as well as the measures against the March Front made reform from the 
left appear increasingly unattainable. Support for rightist parties, buoyed up by the 
successes of German national socialism, continued to grow. The increasing 
strength of the radical right reflected the widespread dissatisfaction of large seg-
ments of the population; discontent with the economic situation, disillusionment 
with the government’s failure to carry out long-needed reforms, frustration – es-
pecially among young intellectuals – with the ongoing and serious unemployment 
situation. With the disintegration of the March Front Movement support for rightist 
parties continued to grow. 

Hungarians were influenced by the general rightist trend pervasive throughout 
Europe.21 The capitalist system was seen to be in decline and parliamentary 
government to be ineffective, while the concept of the corporate state was gaining 
popularity. In the wake of the Great Depression democracy was said to be suited 
only to wealthy or prosperous countries, and even countries with established 
parliamentary systems struggled to deal with wide-spread unemployment and 
budget crises. Fascism came to be regarded as a possible alternative to democratic 
or parliamentary government – as an acttal corrective to 4 roubles whose reality no 
one could deny. 

In the late 1930s both the leftist reformers and the rapidly growing radical right 
focused on the same problems; domestic tensions caused by extreme class 
divisions, the unequal distribution of land, the lack of career prospects for univer-
sity graduates. Both sides realized that the system had to change, but they 

 
20  Krisztián Ungváry, “Kik azok a nyilasok?” Beszélő (June 2003), 60. 
21  By 1938 only ten out of twenty-seven European countries could be called truly democratic. 
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disagreed completely on the means. The leftist reformers saw the causes of conflict 
in the class system and the unhealthy division of land, leading to the misery of the 
landless peasants, dwarf holders, and servants on the large estates; the means of re-
form in the democratic program of the March Front and land reform. The right, 
which was becoming ever more strident, attributed the origin of problems to 
monopolistic capitalism and the over-representation of Jews in the professions and 
large industry. They looked to some kind of redistribution of Jewish wealth and the 
ouster of Jewish professionals from their jobs.22 Their solution was to eliminate the 
liberal market economy and bring in a planned economy. It was not only Hitler and 
Stalin, with their four and five year plans, but also Roosevelt with his “New Deal” 
who provided their models.23 

 
 

 
22  As in Fascist Italy and Soviet Russia anti-Semitism was connected with national identity.  In Italy 

there was a campaign to get rid not of Jews but Jewishness. In the Soviet Union there was a much 
more intense campaign against Jews. 

23  Ungváry, “Who were the Arrow Cross? A socialist mass party.” Rubicon (2004/11), 9. 



 

GLANT TIBOR 
 
 

WILSON PÁRIZSBAN:  
TRIANON AMERIKAI HÁTTERE 

 
 

 
 
A trianoni békeszerződés a 20. századi magyar történelem talán legfontosabb, 
mindmáig azonban kellően fel nem dolgozott traumája. Ahogyan azt a 14 pont tör-
ténetéről és mítoszáról szóló cikkemben is jeleztem, az elmúlt 90 év során a külön-
böző történetíró irányzatok mindig megtalálták azt az ideológiai alapú kifogást, 
melyre hivatkozva történelmi helyett politikai narratívát teremtettek.1 Egy viszony-
lag friss, Trianon-problémákat áttekintő írás szerzője joggal jegyzi meg: „[a] ma-
gyar–amerikai kapcsolatok bemutatása és az Egyesült Államok békeelképzelései is 
megérnének egy (újabb) misét”.2 Tanulmányomban ennek a kérdéskörnek a hátte-
rét, Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök párizsi tevékenységét (céljait és 
eredményeit) tekintem át, különös tekintettel annak magyar vonatkozásaira.  

Az Amerikai Egyesült Államok 19. századi külpolitikájának központi témája a 
kontinentális terjeszkedés és a távol-keleti gazdasági kapcsolatok kiépítése volt. A 
hagyományos amerikai „semlegesség” ebben az időszakban az elzárkózást jelentet-
te az európai hatalmi politikától. A századfordulóra azonban az Egyesült Államok a 
világ vezető gazdasági hatalmává, a nagy fehér flotta és a Panama-csatorna meg-
építésével pedig tengeri nagyhatalommá vált. Ezzel párhuzamosan, Theodore 
Roosevelt és William Howard Taft elnöksége idején az Egyesült Államok megje-
lent az európai hatalmi politika színpadán is, és békeközvetítőként lépett fel külön-
böző nemzetközi válságok (orosz–japán háború, gyarmati konfliktusok) rendezésé-
ben. Az első világháború kitörésekor azonban semmiféle jel nem utalt arra, hogy az 
Egyesült Államok nemcsak a háború megnyerésében, hanem a háború utáni rende-
zésben is döntő szerepet fog játszani.  

Az Egyesült Államok külpolitikai irányítását elsősorban az alkotmányos „kont-
rollok és ellensúlyok” (checks and balances) rendszere határozza meg: az elnök 
egy személyben képviseli (képviselheti) hazáját, a külügy személy szerint neki van 
alárendelve, ugyanakkor a kongresszus dönt hadüzenetről és az elnök által tető alá 
hozott békeszerződések ratifikálásáról. Az első világháborút megelőzően az Egye-
sült Államok számos háborút vívott és békeszerződést kötött, de a párizsihoz ha-
sonló nemzetközi békekonferencián nem vállalt szerepet, így tárgyalási tapasztala-
 
1  Glant Tibor: A 14 pont története és mítosza. Külügyi Szemle, 2009. 4. sz. 84–99 (Glant, 2009.). 
2  Ablonczy Balázs: Trianon-problémák. Kommentár, 2007. 4. sz. 61. 
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tokat sem szerezhetett. Wilson elnök a háború idején több békeközvetítési ajánlatot 
tett, de sem ezek (európai) megvitatásában, sem a fegyverszüneti tárgyalásokon 
személyesen nem vett részt. Így a világ közvéleményét meglepetésként érte, ami-
kor hivatalosan bejelentette részvételi szándékát a nagy háborút lezáró nemzetközi 
békekonferencián.3 A mai globális amerikai külpolitika világában minden bizony-
nyal különösen hangzik, de tény, Wilson volt az első amerikai elnök, aki hivatali 
ideje során hivatalos külföldi útra utazott.  

1918 második felében a hadviselő felek már az 1919. évi katonai eseményekre 
készültek, ám a háború viszonylag gyorsan, szeptember 30-a és november 11-e kö-
zött véget ért. Wilson ismételten személyes barátját és legfőbb politikai bizalmasát, 
Edward Mandell House ezredest küldte Londonba, ezúttal a fegyverszüneti tárgya-
lásokra. Október-november fordulóján nemcsak a fegyverszüneti feltételekben, ha-
nem a békekonferenciával kapcsolatos kérdésekben is megállapodások születtek. 
Bár korábban Svájc is felmerült lehetséges helyszínként, végül Párizs mellett dön-
töttek, ami egyben azt is jelentette, hogy a békekonferenciának francia elnöke 
(Clemenceau) lesz. Megállapodtak továbbá abban, hogy a francia mellett az angol 
is a konferencia hivatalos nyelve lesz, valamint hogy a nagyhatalmak öt-öt, a ki-
sebb államok három-három teljhatalmú delegátussal képviseltethetik magukat.4 Ez-
zel párhuzamosan az Újvilágban megindult a találgatás, hogy kik kerülnek be az 
amerikai delegációba. Ennek a kérdésnek az adott különös aktualitást, hogy az 
1918. november 5-ei választásokon a republikánusok többséget szereztek a kong-
resszus mindkét házában, s a békeszerződést elbírálni hivatott Szenátusi Külügyi 
Bizottság élére Wilson legfőbb politikai riválisa és kritikusa, Henry Cabot Lodge 
massachusettsi szenátor került.  

Az öt teljhatalmú amerikai delegátus személye közül három eleve adott volt: 
Wilson, valamint privát és hivatalos külpolitikai tanácsadója, House ezredes és 
Robert Lansing külügyminiszter. Az elnök katonai tanácsadóként elsősorban New-
ton D. Baker hadügyminiszterre számított volna, ő azonban nem akart utazni, vi-
szont maga helyett a Legfelsőbb Szövetséges Katonai Tanács (Supreme Allied War 
Council) amerikai tagját, az 1917 ősze óta Európában állomásozó Tasker Howard 
Bliss tábornokot ajánlotta. Az ötödik teljhatalmú delegátusi poszt betöltésére 
Wilson William R. Dayt, a Legfelső Bíróság tagját kérte fel, de ő indoklás nélkül 
nemet mondott.5 A választás végül az akkor már nyugdíjba vonult republikánus 
 
3  A döntés jogi és személyes hátteréről l. Arthur Walworth: America’s Moment: 1918. American 

Diplomacy at the End of World War I. New York, 1977. 110–20. (ezután: Walworth, 1977.). 
4  Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1919. The Paris Peace Conference 13 

köt. Washington 1942–1947: I: 121., 156–5., 160–61., 171. (ezután: FRUS PPC).  L. még: Charles 
Seymour szerk.: The Initimate Papers of Colonel House 4 köt. London 1926–1928: 4: 221. Érdekes, 
hogy semmiféle írásos nyoma nincs annak, hogy amerikai helyszín is szóba jött volna, pedig pl. az 
orosz–japán háborút lezáró békét a New Hampshire államban található Portsmouthban kötötték meg 
Roosevelt elnök közvetítésével. Ezért az amerikai elnök 1906-ban Nobel-békedíjat kapott, amit csak 
1910-ben vett át. 

5  FRUS PPC I: 158–60., 163., 168., 170–73., 178. 
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karrierdiplomatára, Henry White-ra esett. White harminc éven keresztül dolgozott 
a külügyben, folyékonyan beszélt franciául, és ő képviselte az Egyesült Államokat 
az első marokkói válságot rendező algecirasi konferencián, 1906-ban. A háború 
idején a wilsoni Fehér Ház egyik legfontosabb republikánus kapcsolata volt; való-
színűleg ennek köszönhette kinevezését.6 

Az amerikai békedelegáció összeállításának legérdekesebb kérdése (elsősorban 
az időközi választások korábban már jelzett végkimenetelének tükrében) azonban 
nem az, hogy kik utaztak, hanem az, kik nem. Wilson személyes riválisain kívül 
(Roosevelt, Lodge és Hughes) számos republikánus „erős ember” szóba jöhetett 
volna. A kormányzati és diplomáciai tapasztalatokkal egyaránt bíró Elihu Rootot, a 
Carnegie Endowment for International Peace Nobel-békedíjas elnökét Wilson 1917 
második felében tényfeltáró körútra küldte Oroszországba, a békedelegációba 
azonban azért nem válogatta be, mert „reménytelenül reakciós”-nak tartotta. Taft 
ex-elnök (a nagy tiszteletnek örvendő League to Enforce Peace vezéralakja és a 
Népszövetség feltétlen híve) Wilsonhoz hasonlóan gondolkozott a háború utáni vi-
lágról; rá azonban Wilsonnak a kongresszusban volt nagyobb szüksége. Felmerül-
hetett volna alternatívaként egy szenátorokból összeállított bizottság utaztatása is, 
ahogyan arra a spanyol–amerikai háborút lezáró béketárgyalások során sor került. 
A Wilson-kutatók többsége egyetért abban, az elnök számára presztízskérdés volt 
az időközi választási kampányban, hogy a háborúhoz hasonlóan a békét is a de-
mokraták „nyerjék meg”.7  

Wilson külpolitikáját Arthur S. Link „missziós diplomáciának” nevezte, hiszen 
az elnök nem elsősorban konkrét javaslatokat tett, hanem (Leninhez hasonlóan) a 
háború utáni „új világrend” prófétájaként lépett fel. Ebben különösen fontos szere-
pet játszott a 14 pont, valamint az azt kiegészítő további kilenc békeelv.8 A fegy-
verszüneti tárgyalások idején az amerikai elnök felhívta mind Bécs, mind Berlin fi-
gyelmét arra, hogy a megváltozott katonai-politikai helyzetben a 14 pont (s ezen 
belül a Monarchia federalizálásáról szóló 10. pont) már nincs érvényben. A Walter 
Lippmann és Frank I. Cobb által jegyzett átdolgozott változatot a francia sajtó no-
vember elején, a Washingtonnal való egyeztetést követően leközölte, így a részle-
tekkel minden érdekelt fél tisztában lehetett.9 A háború idején folytatott agresszív 
amerikai kormánypropaganda következtében a 14 pont mitikus magasságokba 
emelkedett, s világszerte egy jobb, háborúk nélküli béke zálogának tekintették.10 

 
 6  Sem White, sem életrajzírója, Allan Nevins nem talált konkrét magyarázatot a felkérésre: a részle-

teket l. Nevins: Henry White. Thirty Years of American Diplomacy. New York, 1930. 347–49. 
 7  Erről l. John Milton Cooper, Jr.: The Warrior and the Priest. Woodrow Wilson and Theodore Roo-

sevelt. Cambridge, MA, 1983. 339–40. és Heckscher: Wilson. 490–93. A Rootra vonatkozó idéze-
tet l. FRUS PPC 1: 171–72. 

 8  Arthur Stanley Link: Wilson the Diplomatist. Chicago, 1963. Link szerkesztette és rendezte sajtó 
alá Wilson iratait: The Papers of Woodrow Wilson. 69 köt. Princeton, 1966–93 (ezután: WWP). 

 9  Walworth, 1977. 54–73. 
10  Glant, 2009. 95. 



GLANT TIBOR 

 

76 

Személyiségéből adódóan Wilson egyszerűen nem tudta megállni, hogy az „új vi-
lágrend” megalkotásában ne vegyen személyesen részt. Párizsi útjának azonban 
nem ez volt az egyetlen oka. 

Wilson az amerikai progresszivizmus (1900–17) egyik vezető alakja volt. Az 
ekkoriban divatos reformdarwinizmust képviselte, melynek központi gondolata a 
tudományos kormányzás. A különböző tagállamokban szolgáló progresszív kor-
mányzók szakértők bevonásával társadalmi, politikai, gazdasági és kormányzati re-
formokat vezettek be, s ezek közül több szövetségi szinten is megjelent.11 Wilson 
ezt a pragmatista gondolkodásmódot alkalmazta a béke-előkészületek és a béke-
konferencia során is. Tudományos béke-előkészítő bizottsága, az Inquiry azt a fel-
adatot kapta, dolgozza ki egy működőképes, „tudományos béke” területi és gazda-
sági feltételeit.12 A háború gyors lezárása azonban Wilson szakértőit is meglepetés-
ként érte, és az osztrák–magyar szekció október elején kelt végső jelentésében 
kénytelen volt elismerni: „a csehszlovákok, románok és jugoszlávok számára java-
solt határok egy nagy történelmi múltú állam felosztását jelentik… Nyilvánvaló, 
hogy amikor az alárendelt nemzetiségek számára igazságos és célszerű határokat 
jelölünk meg, olyan javaslatok születnek, melyek magyar szempontból igazságta-
lanok. A tízmillió magyar majdnem egynegyede a tervezett Magyarország határain 
kívül él majd. Ez lehetséges megoldás volna egy újonnan felszabadított nép eseté-
ben, mely történelme során először nyeri el függetlenségét, de a magyarok Ma-
gyarország urai voltak nyolc évszázadon át. Jelentős részük idegen fennhatóság alá 
helyezése minden bizonnyal elégedetlenséget és – valószínűleg – irredentizmust 
fog szülni, ami a jövőben komoly problémák forrása lehet. A magyarok – akik a 
szlovákokat, románokat és szerbeket hosszú időn át alacsonyabb rendűnek tartották 
– így olyan államban élnek majd, mely területét és lakosságát tekintve is kisebb, 
mint bármelyik, ezen népek számára javasolt ország.”13 

Wilson az amerikai alkotmányról is érdekes módon gondolkozott: olyan élő or-
ganizmusnak tekintette, amely állandóan fejlődik, de ebben a fejlődésben „külön-
leges embereknek” (elsősorban az elnöknek) kiemelten fontos szerepet tulajdoní-
tott. Ahogyan rektorként a Princeton Egyetemet és kormányzóként New Jersey ál-
lamot, úgy elnökként az amerikai társadalmi és politikai rendszert, valamint a nem-

 
11  Arthur A. Ekirch, Jr.: Progressivism in America. A Study of the Era from Theodore Roosevelt to 

Woodrow Wilson. New York, 1974. 
12  Az Inquiryről a mai napig egyetlen önálló munka született: Lawrence Emerson Gelfand: The 

Inquiry. American Preparations for Peace, 1917–1919. New Haven, 1963. Ennek a munkának a 
Monarchiára és Magyarországra vonatkozó állításai pontosításra szorulnak: erről l. a következő 
jegyzetben idézett munkámat. 

13  Glant Tibor: Kettős tükörben: Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában 
az első világháború idején. Debrecen, 2008. 178–97. (Glant, 2008.). Az idézet a 193. oldalon ol-
vasható, a dokumentum magyar vonatkozású részeit az appendixben közlöm: 268–73. 



WILSON PÁRIZSBAN: TRIANON AMERIKAI HÁTTERE 

 

77 

zetközi kapcsolatokat is alapjaiban akarta megreformálni.14 Ehhez úgy gondolta, 
személyesen is jelen kell lennie Párizsban.  

Az 1300 főt számláló amerikai békedelegáció (ACNP) 1918. december 4-én in-
dult Párizsba, s tette ezt konkrétan kidolgozott béketervek nélkül. Mivel az Inquiry 
nem tudott életképes javaslatot letenni az elnök asztalára, s a további munkára nem 
maradt idő, Wilson egy alapvetően idealista és irreális megoldásba menekült: ne 
legyen büntető béke, a központi hatalmakkal kössenek egy közös békeszerződést, 
és a Népszövetség a háborús gyűlölködés elültét követően, szakértők segítségével 
húzza meg a végleges határokat. Másképpen megfogalmazva: Párizsban Wilson 
egyetlen konkrét javaslata a Népszövetség létrehozása volt.15 Ugyanakkor az ame-
rikai békedelegáció magával vitte az Inquiry teljes könyvtárát és összes jelentését 
(ez több tonna anyag volt), valamint a béke-előkészítő bizottság 23 tagját, köztük a 
teljes osztrák–magyar szekciót (Charles Seymour, Clive Day és Robert J. Ker-
ner).16 Ebből az következik, hogy az elnök nem zárta ki a konkrét területi viták le-
hetőségét sem: ahogyan azt a USS George Washington fedélzetén zúgolódó szakér-
tőinek is jelezte: mondják meg neki, mi a helyes út, és ő azért foggal-körömmel 
harcolni fog.17 

Wilson a békekonferenciát megelőzően Párizsból Londonba utazott (1918. de-
cember 25–31.). Tárgyalásaikat követően David Lloyd-George brit miniszterelnök 
úgy vélekedett, az amerikai elnök számára legfontosabb a Népszövetség létrehozá-
sa, s annak megalkotása után minden bizonnyal haza fog utazni, és „az újonnan lét-
rehozott világszervezetre bízza a béke részleteinek kidolgozását vagy módosítá-
sát”.18 Ez annál is inkább valószínűnek tűnt, mert – ahogyan azt korábban már je-
leztük – sem Wilsonnak, sem az amerikai békedelegáció tagjainak nem volt jelen-
tős nemzetközi tárgyalási tapasztalata, ráadásul fennállt annak a veszélye is, a kor-
mányzati munka megbénul, ha az elnök hosszabb ideig külföldön tartózkodik. 
Ezért nagyon sok múlott azon, az elnök hogyan, milyen taktikát választva fog tár-
gyalni angol, francia, olasz és japán partnereivel, akiktől már akkor elhatárolta ma-
gát, amikor 1917 áprilisában az Egyesült Államokat nem „szövetséges”, hanem 
„társult” hatalomként definiálta a Németországnak küldött hadüzenetet követően. 

 
14  Richard W. Alstyne: Woodrow Wilson and the Idea of the Nation State. International Affairs, 37/3 

(1961. július), 293–308., l. különösen 296–98. 
15  A részleteket l. Glant, 2008. 251–52. 
16  Thomas F. O’Connor: Library Service to the American Commission to Negotiate the Peace and 

the Preparatory Inquiry, 1917–1919. Libraries and Culture 24/4. (1989. tavasz), 144–57. Az 
Inquiryről l. a 13. jegyzetben idézett munkámat. Seymourt és Dayt a Yale-től, Kernert a University 
of Missouritól kérték ki. 

17  Ezt az azóta legendává vált történetet elsőként Wilson párizsi sajtófőnöke, Ray Stannard Baker 
mesélte el: Baker: Woodrow Wilson and World Settlement. Written from His Unpublished and 
Personal Material. 3 köt. Garden City és New York, 1922: I: 9–10. 

18  August Heckscher: Woodrow Wilson. A Biography. New York, 1991. 507–09. (Heckscher, 1991.). 
Az idézet az 509. oldalon olvasható. 



GLANT TIBOR 

 

78 

Wilson autokrata személyiség volt, tipikusan az az ember, aki birtokában van 
„az egyetlen igazság”-nak, és ki is nyilatkoztatja azt. Pályája első felében politoló-
gusként dolgozott, és két könyvet írt az amerikai kormányzati rendszerről.19 Elnök-
ként képes volt a kongresszust reformprogramja, az Új Szabadság érdekében moz-
gósítani, de külpolitikai vezetési stílusa magában hordozta a későbbi bukás kulcs-
elemeit. Az ötven év után a Fehér Házba visszatérő demokratáknak nem állt ren-
delkezésére professzionális diplomáciai kar, így Wilson nem számíthatott saját kö-
veteire és nagyköveteire sem.20 Legfőbb külpolitikai tanácsadója a hivatalos pozí-
ciót egészen a békekonferenciáig nem vállaló House ezredes volt, aki semmiféle 
korábbi diplomáciai tapasztalattal nem rendelkezett. Külügyminiszterei csak admi-
nisztratív feladatokat láttak el mellette. Egyszemélyi vezetési stílusa kompro-
misszumképtelenséggel és arroganciával társult, s ahogyan azt már láttuk, a béke-
konferenciából is ő csinált pártpolitikai kérdést. Nemzetközi konfliktusok esetén 
hajlamos volt tárgyalás helyett diktálni, ahogyan azt a következő idézet is igazolja: 
„Ha morális befolyásomat valaki fölött csak erőszak útján tudom érvényesíteni, ha 
ez az egyetlen mód arra, hogy elnyerjem a megbecsülését, akkor a saját lelki üdve 
érdekében esetenként erőszakot alkalmazok vele szemben, a nyakába ülök, és így 
kényszerítem arra, hogy hallgasson rám.”21 Wilson autokrata természete családi és 
vallási hátterére, valamint fokozatosan romló egészségügyi állapotára vezethető visz-
sza. Személyiségfejlődését alapvetően meghatározta zsarnoki és cinikus apjához, Jo-
seph Ruggles Wilson presbiteriánus lelkészhez fűződő viszonya, és hipochondriára 
hajlamos anyja, Jessie Woodrow Wilson pozesszív viselkedése. A róla készült pszi-
chológiai elemzések szerint személyiségzavarának kiváltó oka az volt, hogy apja 
mindenért őt hibáztatta és kritizálta, anyja szerint viszont mindig más volt a hibás. Ez 
a kettősség gyermekkori diszlexiájától kezdve egészen 1924 februárjában bekövetke-
zett haláláig meghatározta életét. Küldetéstudata nagyrészt presbiteriánusi nevelésé-
ből fakadt: Istentől kapott feladatnak tekintette az általa megálmodott új világrend 
megvalósítását, s ez tovább fokozta kompromisszumképtelenségét.22  

Külön érdemes szót ejteni Wilson egészségi állapotáról és annak alakulásáról, 
hiszen a magyar internetes folklórban széles körben elterjedt az a nézet, hogy Ma-

 
19  Congressional Government (1885) és Constitutional Government in the United States (1908). 
20  A polgárháború és az első világháború között csak Grover Cleveland volt demokrata párti elnök, 

de róla az a mondás járta, hogy reublikánusabb a republikánusoknál. Wilson európai követei és 
nagykövetei a párton belül szerzett érdemeikért kapták a kinevezéseket, nem voltak professzionális 
diplomaták. Ezt Wilson is tudta, és nem is bízott meg bennük: ezért küldött minden fontos diplo-
máciai misszióra személyes különmegbízottat. 

21  WWP 37: 38. Ezt Wilson a latin-amerikai beavatkozás előestéjén mondta, 1913-ban. Tárgyalási, 
valamint az előző jegyzetben említett külpolitikai vezetési stílusáról l. Frederick S. Calhoun: Power 
and Principle: Armed Intervention in Wilsonian Foreign Policy. Kent, OH, 1986. 

22  Wilson személyisége és betegségei körül 1979 és 1984 között különösen heves vita folyt, orvosok 
és klinikai pszichológusok bevonásával. L. pl. Jerrold M. Post: Woodrow Wilson Re-examined: 
The Mind-Body Controversy Redux and Other Disputations. Political Psychology 4/2. (1983). 
289–306. Ezeket a vitákat egy későbbi tanulmányomban részletesen ismertetni fogom. 
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gyarország sorsáról Párizsban egy „agybeteg” amerikai elnök döntött. Wilson élete 
során valóban sokat betegeskedett, és ahogyan azt már említettük, diszlexiával is 
küzdött. Presbiteriánusi neveléséből adódóan a betegséget isteni figyelmeztetésnek 
tekintette, és minden komolyabb eset után, rövid pihenőt követően még nagyobb 
intenzitással vetette magát a munkába. Negyvenéves korára érelmeszesedés és ma-
gas vérnyomás alakult ki nála. Rendszeres jobb oldali ízületi fájdalmai voltak, és 
1906-ban részleges látáskárosodást szenvedett, amikor bal szemében elpattant egy 
ér. 1919. október 2-án, a békeszerződés ratifikálásáért folytatott belpolitikai harc 
hevében súlyos szélütést kapott, és teljes bal oldala lebénult. Négy héten keresztül 
élet és halál között lebegett, de végül részben visszanyerte mozgását. Orvosi leletek 
és boncolási jegyzőkönyv hiányában, elsősorban Wilson magánlevelezésére ala-
pozva Edwin Weinstein neurológus professzor arra a következtetésre jutott, hogy a 
későbbi elnököt az 1880-as évektől kezdve sorozatban kisebb szélütések érték, és 
ez nagymértékben befolyásolta döntéshozatali képességét.23 Weinstein merésznek 
tűnő következtetéseivel szemben számos orvos és pszichológus fenntartásokat fo-
galmazott meg, de mindenféle spekulációtól függetlenül azt biztosan állíthatjuk, 
hogy Wilson stresszhelyzetben szemmel látható fizikai reakciókat produkált: az 
esetek többségében súlyos gyomorpanaszokat és hányingert. A kezeletlen magas 
vérnyomás állandó fejfájással járt együtt, és nyilvánvalóan hozzájárult majdnem 
tragikusnak bizonyuló szélütéséhez is. Párizsi útja idején 63 éves volt, addig a va-
laha volt legidősebb elnök. Agybeteg azonban nem volt, legfeljebb szívbeteg, de 
párizsi teljesítményét nem ez határozta meg.  

A békekonferencia, Wilsonnak szánt gesztusként a munkát a Népszövetség al-
kotmányának megszövegezésével kezdte. Ezzel párhuzamosan csak a különböző 
bizottságok felállítása és a korábbi német gyarmatok státusa ügyében folytatott vita 
(a „mandátumok” kérdése) zajlott. A véglegesített szöveg alig egy hónap alatt, feb-
ruár közepére elkészült, s Wilson hazatért Amerikába, hogy a kongresszusnak és a 
közvéleménynek bemutassa élete főművét. Február 14-én indult el és 24-én érke-
zett Bostonba. Március 4-én indult vissza Párizsba, ahová 14-én érkezett meg. 
Eközben a szövetségesek „megdolgozták” az őt helyettesítő House ezredest, aki 
Wilson számára elfogadhatatlan kompromisszumokat kötött. House ezzel eljátszot-
ta Wilson bizalmát: ezt követően a „texasi erős ember” komoly tárgyalási feladatot 
nem kapott. Mire letisztult a kép, Wilson számára kiderült, európai szövetségesei 
megállapodtak abban, hogy a legyőzött államokkal külön-külön kötnek békét, és a 
Népszövetség alkotmányát nem együttesen fogják ratifikálni, hanem beleírják min-
den egyes békeszerződésbe. Ezt követően az amerikai elnök figyelmét és energiáját 
a német békeszerződés feltételeinek kidolgozására fordította: a „Négyek Tanácsa” 

 
23  Edwin A. Weinstein: Woodrow Wilson: A Medical ad Psychological Biography. Princeeton, 1981.  
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nem egy esetben napi tíz órán át ülésezett.24 Wilson Párizsban valóban arrogánsan 
viselkedett, és alkalmanként paranoiás tüneteket is produkált, ennek oka azonban 
nem „agybetegség”, hanem az állandó utazással és a tárgyalással együtt járó 
stressz, valamint az időközben elkapott influenza volt.25 

A versailles-i békeszerződést június 28-án írták alá. Július elején Wilson haza-
tért Amerikába és a békedelegáció vezetését a külügyminisztérium főtanácsadójára, 
Frank Lyon Polkra bízta.26 Az ACNP 1919 végén fejezte be a munkát és december 
19-én indult haza. Ezt követően az Egyesült Államokat tanácskozási jogkörrel 
Hugh Wallace képviselte a Nagykövetek Tanácsában, a magyar békeszerződés kér-
désében teljes döntési szabadsággal.27 Az Apponyi Albert vezette magyar békede-
legáció 1920. január 7-én érkezett meg a francia fővárosba, és 15-én vette át a bé-
kefeltételeket tartalmazó memorandumot.  

Eközben Washingtonban Wilson elnök a Népszövetség alkotmányát is tartal-
mazó német békeszerződést a szenátus elé terjesztette. Ahogyan várható volt, 
Lodge vezetésével a „megbékíthetetlenek” (12 izolációpárti törvényhozó) kemény 
kritikával illették a dokumentumot.28 A vita központi kérdése a népszövetségi al-
kotmány 10. cikkelye volt, mely a kollektív biztonság elvét fogalmazta meg. Wil-
son az összes módosító javaslatot lesöpörte az asztalról, így a vita egyre hevesebbé 
vált. Az időközben a Nobel-békedíjat is elnyerő elnök és közvetlen csapata orszá-
gos körútra indult azzal a céllal, hogy a közvéleményt megnyerje és mozgósítsa a 
békeszerződés ratifikálásának érdekében.29 A korábban már említett súlyos szélütés 
is ezen az úton érte, ennek pedig közvetlen eredménye a bel- és külpolitikai dön-
téshozatal teljes leállása lett. Ez azonban már a folyamat utolsó fázisa volt: 1919 
őszén Wilson már egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy Párizsban mi történik. 
 
24  Arthur Walworth: Wilson and His Peacemakers. American Diplomacy at the Pris Peacce Con-

ference. New York és London, 1986. Ez a legalaposabb és legrészletesebb munka a témában. 
(Walworth, 1986.) 

25  Kenneth S. Lynn: The Hidden Agony of Woodrow Wilson. The Wilson Quarterly, 28/1. (2004. 
tél), 59–92., l. különösen 83–84. Vélt vagy valós paranoiáját az váltotta ki, hogy közvetlen kör-
nyezetében francia kémeket sejtett, s ebben minden bizonnyal igaza volt. Érdekes, hogy az 1919 
tavaszán elkapott influenza szövődmények nélkül folyt le nála; Weinstein először ezt is szélütés-
nek tartotta, de később megváltoztatta a diagnózist. 

26  Walworth, 1986. 438–39. 
27  FRUS PPC 9: 559 és 11: 698. 
28  Hiram Johnson (Kalifornia), William Borah (Idaho), Albert B. Fall (Új-Mexikó), Medill McCor-

mick (Illinois), Philander C. Knox (Pennsylvania), Robert M. LaFollette (Wisconsin) stb. Érdemes 
megfigyelni, hogy az ellenállás nem regionális alapon szerveződött. Lodge önmagát „erős kifogá-
sokat megfogalmazó”-nak (strong reservationist) nevezte. 

29  A békeszerződés ratifikálásáért folytatott harc alapművei Thomas A. Bailey: Woodrow Wilson and 
the Lost Peace. New York, 1944. és Woodrow Wilson and the Great Betrayal. New York, 1945. 
Egy frissebb elemzés: Lloyd Ambrosius: Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tra-
dition. The Treaty Fight in Perspective. Cambridge, MA, 1987. Érdemes végiggondolni azt is, 
hogyha Wilson belement volna a békeszerződés szövegének érdemi módosításába, akkor a doku-
mentumot vissza kellett volna vinnie Párizsba, és az egészet újratárgyalni. Ezt a presztízsvesztesé-
get joggal nem vállalta fel. 
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Wilson a világháború idején egy személyben irányította az amerikai külpoliti-
kát, de erre Párizsban esélye sem volt. A vezetése alatt álló békedelegáció egymás-
sal rivalizáló frakciókra hullott szét: a döntéshozatalból kihagyott külügy (Lansing) 
irigykedve figyelte House befolyását, aki viszont azt tapasztalta, hogy az elnök 
márciustól kezdve inkább Hooverre (aki nem is volt teljhatalmú delegátus) és 
Blissre hallgat. A gazdasági és pénzügyi szakértők külön csoportot alkottak, és 
megpróbáltak kimaradni a belharcokból. A Párizsban tárgyaló amerikai békedele-
gáción belül a feladatokat nem határozták meg pontosan, és nem biztosították a 
megfelelő információáramlást sem. Wilson ennek következtében képtelen volt át-
tekinteni a párhuzamosan folyó tárgyalások menetét és a folyamatosan változó ka-
tonai-politikai helyzetet.30 Magyarország kérdésében például megpróbálta a dön-
téshozatalt a külügy kiiktatásával leegyszerűsíteni, de ez csak további káoszhoz ve-
zetett. Egy jellemző példa: március 29-én a katonai hírszerzés azt jelentette az el-
nöknek, Magyarországon nem fenyeget a bolsevik hatalomátvétel veszélye − ám ez 
nyolc nappal korábban már bekövetkezett, s a Hoover vezetése alatt álló segély-
program képviselői még aznap, táviratban jelezték is Párizsnak.31 

Egy másik Trianon-mítosz szerint Párizsban francia–amerikai nemzetgyilkossá-
gi kísérlet történt a magyarokkal szemben.32 A fentiekből azonban sokkal inkább az 
következik, hogy az amerikai békedelegáció nem valamiféle ördögi terv alapján, 
hanem az eseményekre napi szinten reagálva vett részt a Magyarországgal kapcso-
latos döntéshozatalban. Mivel konszenzus alakult ki az ügyben, hogy az összes bé-
keszerződést a német mintájára készítik el, magyar vonatkozásban érdemi munka a 
területi (határmegállapító) bizottságokban folyt. A magyar határok kérdését a béke-
konferencia különböző fórumain tárgyalták. Az utódállamok a Tízek Tanácsa (a négy 
európai győztes nagyhatalom és Japán államfői és külügyminiszterei, amerikai részé-
ről Wilson és Lansing) előtt ismertették területi követeléseiket. A konkrét javaslatok 
elkészítésére hozták létre a Csehszlovák Területi Bizottságot (Seymour és Allen W. 
Dulles) és a Román, később Román–jugoszláv Területi Bizottságot (Seymour és 
Day). A Központi Területi Bizottságot House javaslatára február 27-én állították fel, a 
következő kettős feladattal: 1. a már működő bizottságok munkájának összehangolása 
és 2. a legyőzött országokkal kapcsolatos, ám a többi bizottság munkájához nem tar-
tozó határkérdések vizsgálata. A magyar határok kérdését e bizottságok javaslatai 
alapján a Külügyminiszterek Tanácsa (Lansing), a Delegációk Vezetőinek Tanácsa 
(Lansing), majd a Négyek, illetve a Tízek Tanácsa (Wilson) tárgyalta. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a területi bizottságokban a kisebb szövetségesek nem képviseltethették 

 
30  A részleteket l. Walworth, 1986. 
31  Erről részletesen l. Glant Tibor: Herbert Hoover magyarországi tevékenysége, 1918–1920. In: Em-

lékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János és Barta János, Debrecen, 2000. 
381–399. A vonatkozó dokumentumokat idézem a 385. oldalon. 

32  Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kísérlet. Trianon (1919. Párizs). Lakitelek, 1993. 
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magukat.33 Ez azért is fontos volt, mert ha minden területi követelésüket sikerült volna 
érvényesíteniük, akkor ma nem tartozna Magyarországhoz Vác, Salgótarján, Miskolc, 
Debrecen, Szeged és Pécs sem.  

A határmegállapító munka január-február fordulóján kezdődött az utódállamok te-
rületi követeléseinek ismertetésével a Tízek Tanácsa előtt. Ezt követően a két területi 
bizottság kialakította végleges javaslatait, s azokat a Központi Területi Bizottság már-
cius 24-én és április 15-én jóváhagyta. A Négyek és a Tízek Tanácsa május 12-én bó-
lintott rá a tervezetekre.34 Ezután már csak kisebb módosításokat eszközöltek, minden 
esetben Magyarország rovására. A területi vitákat magyar nyelven legrészletesebben 
ismertető Arday szerint Magyarországot a Tanácsköztársaság miatt területi vesztesé-
gek nem érték,35 ez azonban nem feltétlenül van így, hiszen a magyar–osztrák, ma-
gyar–csehszlovák és magyar–jugoszláv határt is módosították július folyamán, előbbi 
kettő esetében részben stratégiai megfontolásból.36 A Magyar Királyság területének és 
lakosságának kétharmadát valóban nem a Tanácsköztársaság miatti büntetésként csa-
tolták el, de a bolsevik uralom eleve kizárta annak a lehetőségét, hogy a magyar fél 
ismertesse álláspontját, és kedvező módosításokat érjen el (ahogyan azt a szintén le-
győzött osztrákok tehették és tették). Erre kiváló példa, hogy Magyarországot 1919. 
május elején meghívták Párizsba, de a meghívást szinte azonnal vissza is vonták.37 

A bolsevizmus terjedésének megakadályozása a békekonferencia egyik prioritása 
volt. A kortárs szóhasználat szerint a szovjet idea „fertőző baktérium”, melyet „egész-
ségügyi kordon”-nal kell elszigetelni.38 Thomas T. C. Gregory, Hoover egyik legfon-
tosabb munkatársa 1921-ben megjelent, háromrészes cikksorozatában (erős túlzással) 
azzal kérkedett, hogy ők buktatták meg a Tanácsköztársaságot.39 Az utódállamok 
képviselői is úgy gondolták, hogy a bolsevizmustól való félelem jó alapot szolgáltat-
hat további területi követeléseik érvényesítéséhez. E. J. Dillon brit tudósító erről így 
ír: „Amikor valamelyik kisebb állam képviselője úgy érezte, a Béke Asztalánál teret 
kezd veszíteni, és hogy országának követeléseit extravagánsnak minősítik és meg 
akarják azokat nyirbálni, akkor határozottan rámutatott az adott országban kitörni ké-

 
33  A békekonferencia bizottságairól és szervezeti felépítéséről l. F. S. Marston: The Peace Conference 

of 1919. Organization and Procedure. London, New York és Toronto, 1944. 
34  FRUS PPC 3: 876–87., 822–30., 845–50. FRUS PPC 4: 55–56., 505., 507., 672–73., 676–77. 

FRUS PPC 5: 497–99., 620.  L. még: Nina Almond és Ralph Haswell Lutz szerk.: The Treaty of St. 
Germain. A Documentary History of Its Territorial and Political Clauses. With a Survey of the 
Documents of the Supreme Council of the Paris Peace Conference. Stanford, 1935. 422–23.  

35  Arday Lajos: Térkép, csata után. Magyarország a brit külpolitikában, 1918–1919. Budapest, 
1990. (Arday, 1990.). 112–86. 

36  FRUS PPC 7: 94. és 98. Arday, 1990. 160–62. és 182–85. Ez a nyilvánvaló ellentmondás minden 
bizonnyal abból ered, hogy Arday a kötetet a rendszerváltás előtt adta sajtó alá, és akkor még ilyet 
nem lehetett mondani a „dicsőséges” Tanácsköztársaságról. 

37  Nicholas Roosevelt: A Front Row Seat. Norman, OK, 1953. 115–17. 
38  Eredetiben: „germ of Bolshevism” és „cordon sanitaire”. 
39  T. T. C. Gregory: Stemming the Red Tide. The World’s Work 1921/4: 608–13., 1921/5: 94–100. és 

1921/6: 153–64. 
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szülő bolsevik forradalom bizonyos »előjeleire«, azokat a nemzet csalódottságának el-
kerülhetetlen következményeként bemutatva… »Ezt [ti. területi követeléseinek teljesí-
tését], vagy a bolsevizmus« volt számos delegátus expozéjának végső kicsengése.”40 

A Lenin által meghirdetett „szocialista világrend”-ben Wilson saját új világrendről 
alkotott elképzelésének legfőbb kihívóját látta.41 A bolsevizmus elleni harc fontos volt 
számára, de nem annyira, mint a Népszövetség létrehozása. A folyamatosan terjedő 
bolsevizmus kérdésével (magyar, bajor és szlovák tanácsköztársaságok) csak napi 
szinten foglalkozott, és csak a német békeszerződés végleges formába öntéséig. Aho-
gyan azt már említettem, július elején hazautazott, így Párizsban az ötből csak két 
teljhatalmú amerikai delegátus (Bliss és White) maradt, akiknek ráadásul közel egy 
hónapot kellett várniuk az új főnök, Polk megérkezésére (július 28.).42 Ezt követően a 
magyar történelemből jól ismert eseményeket (román megszállás, Bandholtz budapes-
ti missziója, a Clerk-misszió, Horthy hatalomra jutása, a magyar béketárgyalások 
stb.)43 az amerikaiak kívülről figyelték. A belpolitikai stabilitás megteremtését köve-
tően (a Simonyi–Semadam-kormány felállításával) Washington a korábban Bécsben 
szolgáló Ulysses Grant-Smith ideiglenes ügyvivőt küldte Budapestre a konzuli ügyek 
intézése, majd a különbéke-tárgyalások levezénylése céljából.44 Az amerikai–magyar 
kapcsolatok irányítása tehát már 1919 végén az (elnök bizalmát fontos kérdésekben 
egyáltalán nem élvező) amerikai külügy kezébe került. Ahogyan a konferencia elején 
Japán, úgy a német békeszerződés megkötését követően az Egyesült Államok is gya-
korlatilag kivonult a békekonferenciáról. A magyar szempontból rendkívül igazságta-
lan trianoni békeszerződés elsősorban angol–francia kompromisszumok eredménye, 
és a franciák biztonságpolitikai elképzeléseit tükrözi.  

Mi következik mindebből a Trianon-kutatás számára? Elsősorban az, hogy végre 
le kellene számolni a Trianon-mítoszokkal, és szisztematikus kutatási programot kel-
lene indítani a békekonferencia történetének feldolgozására, hogy legalább a centená-
riumra történelmileg megalapozott képünk legyen arról, hogy valójában mi is történt 
Párizsban. Másodsorban az, hogy végre világosan külön kellene választani a politikai 
narratívákat és a történelmi kutatásokat: amíg ezt a nemzeti traumát fel nem dolgoz-
zuk, sőt kísérletet sem teszünk rá, mindig lesznek olyan politikai erők, amelyek Tria-
non igazságtalanságából próbálnak tőkét kovácsolni, és erre alapozzák kirekesztő né-
zeteiket. 

 
 
40  Dr. E. J. Dillon: The Inside Story of the Peace Conference. New York, 1920. 385. L. még Alfred 

D. Low: The Soviet Hungarian Republic and the Paris Peace Conference. Philadelphia, 1963. 45. 
41  Arno J. Mayer: Politics and Diplomacy of Peacemaking. Containment and Counterrevolution at Ver-

sailles, 1918–1919. New York, 1967. 
42  Walworth, 1986. 438–39. Walworth szerint Párizsban a munka egy teljes hónapra leállt Wilson tá-

vozását követően. Lansing nem Wilsonnal és House-szal utazott el, hanem néhány nappal később. 
43  Ezeket L. Nagy Zsuzsa és Ormos Mária részletesen ismertették: L. Nagy Zsuzsa: A párizsi béke-

konferencia és Magyarország 1918–1919. Budapest, 1965. és Ormos Mária: Padovától Trianonig 
1918–1920. Budapest, 1983. 

44  The United States and Hungary: Paths of Diplomacy, 1848–2006. Washington, 2006. 26–28. 
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A nacionalizmus újabb történeti elméleti diskurzusa, melynek nagy lökést adott 
Ernest Gellner, Benedict Anderson és Eric Hobsbawm 1980-as évek eleji munkás-
sága,1 nem érintette a társadalmi nem problematikáját. A feledékenység fontos oka, 
hogy a nemzet (a nacionalizmus) a nyilvánosság körébe tartozó fejleményként a 
férfiak ügyének tetszett, amihez a nőknek nincs túl sok köze. Ennek megfelelően a 
gender, vagyis a társadalmi nem kutatása sem mutatott különösebb érdeklődést a 
nemzetépítés történelmi folyamata iránt.2 

Habermasnak a polgári nyilvánosságról írt nagyhatású munkáját értékelve, he-
lyesebben a könyvet bírálva a gender historikusok figyelme elsőként az 1980-as 
években fordult a nemzeti problematika felé.3 Ennek jeleként értékelhetjük Nancy 
Fraser álláspontját, aki kijelentette: nyilvánvaló, hogy a férfi és a női identitás 
egymástól elválaszthatatlan problémaként jelentkezik, legyen szó a fizetett munká-
ról, az állami közigazgatásról, az állampolgárságról vagy a családi és nemi viszo-
nyokról.4 Ezzel azután kezdetét is vette a társadalmi nem és a nemzetépítés törté-
nelmi folyamatának gondolati összekapcsolása. Carol Pateman munkája volt a mér-
földkő e tekintetben. A szerzőnő a nemzet és a társadalmi nem körüli diskurzus 
kölcsönhatását ecsetelve könyvében rámutatott, a nyilvánosság működése érthetet-
len marad a magánszféra figyelembe vétele nélkül, miután „a polgári szabadság a 
patriarkális jogon nyugszik”.5  

A társadalmi nyilvánosság 18. és 19. századi klasszikus liberális fogalma, 
melynek tökéletesen megfelelt a közpolitika és az állampolgáriság történeti ténye, a 
feminista megközelítés kereszttűzébe került ezáltal. A fogalmat bírálva az egyik 
szerző például kijelentette: a modern nemzet keletkezése szempontjából kulcsjelen-
tősége van a nemek között kulturálisan konstruált különbségeknek, melyek olykor 
 
1  Vö. Gyáni Gábor: Relatív történelem. Bp., 2007. 124–126. 
2  Nira Yuval-Davis: Gender and Nation. London, 1997. 2. 
3  Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp., 1971. 
4  Nancy Fraser: What’s critical about theory? The case of Habermas and gender. In: Feminism as 

Critique. On the Politics of Gender. Ed. S. Benhabib–D. Cornell, Minneapolis, 1987. 45. 
5  Idézi Nira Yuval-Davis, 1997. 2; Ld. még Nancy Fraser: Rethinking the public sphere: a 

contribution to the critique of actually existing democracy. In: Habermas and the Public Sphere. 
Ed. Craig Calhoun, Cambridge, Mass., 1994. 110. 
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máig sem vesztettek hatályukból.6 A nemzetfogalom radikális feminista átértelme-
zése a nemzet fogalmi dekonstruálását eredményezte, miután a szexualitás, a szub-
jektum, valamint az anyaság és a domeszticitás7 ideológiai képzetei a valamikori 
nacionalista diskurzusok konstitutív elemeiként nyerték el történelmi jelentésüket. 
A nacionalizmusnak és a nemzetépítésnek a társadalmi nem látószögéből kezde-
ményezett újfajta történetírói megközelítése értelemszerűen határozott politikai tar-
talommal ruházza fel a személyes társadalmi kapcsolatok teljes spektrumát. Egy 
ilyen lépés viszont megköveteli, hogy ne tekintsük többé két külön, egymástól egy-
értelműen elváló entitásnak a magán és a nyilvános szférát, hiszen a család, a sze-
xualitás és persze a szubjektivitás szintúgy a politikai (a nyilvános) szféra adekvát 
megnyilvánulási formái közé számítandó ezek után.8 

A társadalmi nem kulturális konstrukciójával összekapcsolt modern nemzet 
konceptualizálása során Nira Yuval-Davis éles különbséget tesz az állam, a civil 
társadalom, valamint a család fogalmi szintjei között. S ezzel olyan fogalmi hálót 
teremt, amely termékenyen felhasználható a nők társadalmi, a nemzetállamba tör-
ténő integrálódását leíró és értelmező történész számára is. Központi szerep jut eb-
ben a történeti rekonstrukcióban az individualizálódás folyamatának. Az individua-
lizálódás jogi vonatkozásban a jogegyenlőség deklarálása, törvényi szabályokba 
foglalása révén bontakozik ki.9 A jelzett folyamat hazánkban 1848-ban, az áprilisi 
törvények megalkotásával és szentesítésével indult el. A következő lépést, sőt lépé-
seket ez irányban a kiegyezéssel megteremtett Osztrák–Magyar Monarchián belüli 
alkotmányos magyar liberális politikai berendezkedés tette meg. Számunkra ezen a 
ponton különösen fontos az állampolgársági törvény megszületése, amely abba az 
összeurópai törvényalkotási folyamatba illeszkedett, amelynek egyes etapjaiként 
tarthatjuk számon az olasz (1865), a német és az angol (1870) vagy a svájci (1876) 
állampolgársági törvényeket.10  

A magyar országgyűlés által 1879-ben elfogadott L. törvénycikk A magyar ál-
lampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről,11 a nők „teljeskorúságáról” alkotott 

 
 6  Mrinalina Sinha: Gender and nation. In: Women’s History in Global Perspective. Ed. Bonnie G. 

Smith, Urbana, 2004. 230. 
 7  A fogalomhoz vö. Leonore Davidoff: A „domeszticitás” mint téma az angol történelmi tanulmá-

nyokban. In: „Változás és folytonosság”. Tanulmányok Európa XIX. századi társadalmáról. Vál. 
és szerk. Gyáni Gábor, Debrecen, 1992. 49–59. 

 8  Geoff Eley: Nations, publics, and political cultures: placing Habermas in the nineteenth century. 
In: Craig Calhoun, 1994. 318. 

 9  Erről mindmáig Péter László elemzései a legsokatmondóbbak hazai vonatkozásban. Péter László: 
Volt-e magyar társadalom a XIX. században? A jogrend és a civil társadalom képződése (1989). 
In: Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. Bp., 
1998. 148–186. 

10  Norbert Varga: The framing of the first Hungarian citizenship law (act 50 of 1879) and the 
acquisition of citizenship. Hungarian Studies, 2004. 2. sz. 130. 

11  A törvény megalkotásának folyamatáról és tartalmáról részletes leírással és elemzéssel szolgál: 
Norbert Varga, 2004.  
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1874. évi XXIII. törvénycikkel együtt képezi témánk közvetlen kiindulópontját. Az 
1874-es rendelkezés azt mondta ki, hogy a nők hajadonként a 24. életévük betölté-
sével válnak teljes értékű felnőttekké és persze abban az esetben is (immár életko-
ruktól függetlenül), ha férjhez mennek. Az állampolgári státust korábban a leszár-
mazás kizárólagos elvéhez kötötték. Az 1879-ben elfogadott és ezt követően tartó-
san érvényben maradó rendelkezés több ponton is módosított ezen az elven, mivel 
magyar állampolgárságot ezek után már nem egyedül csak a leszármazás, de törvé-
nyesítés, házasság és honosítás által is szerezhetett valaki. Továbbra sem változott 
ugyanakkor a nők férfiakkal szembeni joghátránya az állampolgársági státust ille-
tően sem. A törvény szerint ugyanis mindig a férfi honossága dönt arról, hogy fele-
sége és „az atyai hatalom alatt álló kiskorú gyermekei” milyen nemzet állampolgá-
rai lehetnek (7. §.). A házasság persze továbbra is döntő momentum ebben az ügy-
ben, hiszen külföldi állampolgárságú nő házasság révén szerezhet csupán magyar 
honosságot; továbbá mindig a férj (a férfi) állampolgári státusa határozza meg, 
hogy egy felnőtt nő milyen állam polgárának vallhatja magát. Negatív vetületben 
ez azt jelenti, hogy: „34. §. Elveszti magyar állampolgárságát azon nő a ki nem 
magyar állampolgárhoz megy férjhez.” 

A nők és a férfiak ezúton is kifejezésre jutó társadalmi egyenlőtlensége, hogy ti. 
a nőket másodrendű állampolgárnak fogadják el csupán, a nemzet, mint valamiféle 
család ideológiai képzetének folytonos sulykolásával járt együtt. A nők ez utóbbi 
felfogás, sőt ideológia értelmében, nem a produktív, hanem kifejezetten a repro-
duktív (biológiai és a nevelésre orientált) feladatok betöltésére tűnnek csupán al-
kalmasnak és erre is kell őket szorítani. Szimbolikus megfogalmazásban e képzet-
nek az felelt meg, hogy a nők úgymond a nemzet anyáiként foglalják el a számukra 
a modern nemzeti társadalomban kijáró helyet. A nőket ennek megfelelően nem 
alanyi jogi minőségükben, hanem az őket védelmező (férfi) nemzet tárgyaiként ke-
zelik Európa-szerte, így Magyarországon is.12  

A nők jogi alárendeltségének további jele a politikai jogokból való kirekeszté-
sük. Már az első hazai modern választójogi törvény, az 1848-as rendelkezés is ki-
mondta: nők nem lehetnek választók. Az 1874-ben megalkotott és az évben el is 
fogadott választójogi törvény (XXIII. tc.), amely a dualizmus teljes időtartama so-
rán érvényben maradt, kizárólag azok számára juttatott politikai (választó)jogot, 
akik már betöltötték a 24. életévüket és rendelkeztek bizonyos iskolai végzettség-
gel, valamint a vagyoni cenzus követelményeinek is megfeleltek. A nők azonban 
egészében ekkor is kívül rekedtek mindeme jogok gyakorlásán, és az esetben sem 
választhattak, ha vagyonosságuk okán a törvény elvárásainak egyébként megfelel-
tek volna. Jellemző, hogy az általuk a házasságba vitt vagyon sem tette őket jogké-
pessé politikai téren, mivel ez a vagyonjószág (és a belőle származó jövedelem) 
egyes-egyedül a férj jogképességét növelte, ahelyett hogy az illető nőt kvalifikálta 

 
12  Geoff Eley: Culture, nation and gender. In: Gendered Nations. Nationalisms and Gender Order in 

the Long Nineteenth Century. Ed. I. Blom–K. Hagemann–C. Hall, Oxford, 2000. 32–33. 
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volna a választójog elnyerésére. Érdekes az is, hogy nők virilistaként – önálló jo-
gon – még a helyi képviselőtestületbe sem kerülhettek be. Az 1886. évi XXII. tör-
vénycikk rendelkezett először a nők községi virilista képviseleti jogáról. Ennek ér-
telmében a gazdag és a legnagyobb adózók listáján megfelelő helyen álló nagykorú 
hajadon, özvegy vagy törvényesen elvált nők elvileg tagjai lehettek ugyan a helyi 
képviselőtestületnek, a törvényhatósági bizottságnak, ami kétségkívül újdonság 
volt a korábbiakhoz képest. Hozzá kell azonban tenni: a nők ez esetben sem szemé-
lyesen, hanem csupán meghatalmazott útján képviseltethették magukat ebben a 
köztestületben.13 Joggal jegyezte meg Máday Andor még a századelőn írt munká-
jában, hogy: „A magyar nő egykori jogképességét a modern jogban a teljes jogta-
lanság váltotta fel.”14  

A nők az oktatáshoz való jogoktól is nagymértékben meg voltak fosztva, mely 
tényen részben változtatott csupán, hogy az 1890-es évek derekától már tehettek 
érettségit is, és ennek folytán számos egyetem (egyetemi kar) is megnyitotta előt-
tük a kapuit. Később, nevezetesen 1920-ban, az iménti jogkiterjesztés azonban ál-
dozatul esett egy újabb keletű diszkriminációnak, amikor a numerus clausus révén 
a zsidó férfi- és nőhallgatók mellett a keresztény női egyetemisták előtt részben 
vagy egészben szintén bezárult a továbbtanulás lehetősége. 

Mindeme többnyire ismert tények azokra a férfi-női jogi egyenlőtlenségből fa-
kadó, az európai nemzetépítési folyamatokat súlyosan terhelő anakronizmusokra 
irányítják a figyelmünket, amelyek mindenhol konstitutív szerepet játszottak a mo-
dern nemzeti társadalmak létrejöttében. Mindezeket szem előtt tartva gondolja fon-
tosnak Geoff Eley kijelenteni, hogy kizárólag a társadalmi nemmel összefüggő in-
tegráló és kirekesztő mechanizmusok fényében ítélhető meg hitelt érdemlően, me-
lyek a nemzeti identitást teremtő folyamatok tényleges korlátjai. Az tagadhatatlan, 
hogy döntő szerep jutott ezen a téren az „elképzelt közösség” megalkotásához nél-
külözhetetlennek tűnő ősi (a primordiális) mozgatórugóknak is. Ami nem csupán a 
modern nemzet egyesek által gyakran hangsúlyozott etnikai és állami folytonossá-
gából, de legalább ily mértékben abból is eredt, hogy a nemzet, mint szerves kö-
zösség képzete a család fogalomkörében talált magának metaforikus támasztékot.15 
A modern nemzet, e szerint, a társadalmi nemek közötti hagyományos egyenlőtlen-
ségek „természetes” rendjének alapjain is nyugszik, mivel sokat köszönhet a belőle 
mondhatni önként fakadó szimbolikus képzettársításoknak. 

Az individualizálódás bonyolult történeti folyamata nem szűkíthető le ugyanak-
kor a jogi intézményesülés kérdésére. Az „érzékek (érzékenységek) kultusza” kife-
jezéssel jelölni szokott mentalitástörténeti fejlemény arra utal, hogy a jogi emanci-
pációt sok tekintetben meg szokta előzni az a tőle függetlenül ható kulturális átala-
 
13  Csekő Ernő: Korlátozott előjog. Virilista nők Szekszárd r. t. városban a XX. század első évtized-

ében. In: Nők és férfiak…, avagy a nemek története. Szerk. Láczay Magdolna, Nyíregyháza, 2003. 
200. 

14  Máday Andor: A magyar nő jogai a multban és jelenben. Bp., 1913. 124. 
15  Geoff Eley, 2000. 27–40. 
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kulás, amely felforgatta a társadalmi nemek egymáshoz való viszonyát is. Ez utób-
bi felelős a modern szubjektum létrejöttéért, ami nélkül nem beszélhetünk modern 
polgári társadalomról sem. A szóban forgó folyamat (egynémely németalföldi 
előzménytől eltekintve) először Angliában és még a 18. század kezdetén indult hó-
dító útjára,16 hogy utóbb a kontinentális Európa (és Észak-Amerika) egészén elter-
jedjen.17 Nem kivétel ez alól Magyarország sem.  

A naplóírás erre az időre tehető gyorsan terjedő gyakorlata volt a folyamat 
egyik szembetűnő indikátora. Valamely napló írója e tevékenység eredményeként 
kiteljesíti (mondhatni: létrehozza) önnön szubjektivitását. A befelé forduló, egy-
szersmind a naplóírás révén önmagát artikuláló én a performativitás eszközével él 
saját személyiségét megteremtendő. A performatív én ilyetén megnyilvánulásának 
további lehetséges módjai közé tartozik a szociabilitás, tehát a személy nyilvános-
ság előtti magamutogatása, amely éppúgy megnyilvánulhat a nyilvános szereplés 
kifejezett vágyában és sűrű gyakorlatában, mint a magánszféra nyilvánosságának a 
keretei közt megnyilatkozó performativitásban. Ami az előbbit illeti, ez az eset arra 
vonatkozik, amikor az illető közírói tevékenységet folytatva, vagy éppenséggel a 
nyilvánosság előtti szereplései révén, tehát nyilvános beszédek és szónoklatok for-
májában nyilvánítja ki saját szubjektivitását.18 

Széchenyi István nehezen dekódolható („alanyi”) írásait textuális (retorikai) 
elemzésnek alávetve Lackó Mihály mutatott rá a modern személyiség individua-
lizmusának jelentőségére és pontos jelentésére. Azt a Széchenyiről a múltban meg-
alkotott képet kívánta ezzel cáfolni, amelyik különbséget tesz Széchenyi, a refor-
mer és Széchenyi, a labilis idegrendszerű személyiség (aki végül megőrül, majd 
öngyilkosságot követ el) között. A skizofrén alkatként (és alakként) kezelt Széche-
nyi, állítja Lackó, azt a feltételezést sugallja, hogy „ha Széchenyi beszél [vagyis ír], 
nem egyvalaki beszél. Nem. Legalább ketten beszélnek. Egyikük a köteteket író 
szerző, aki művei épnek vélt részeiben lép elénk. Másikuk valami lepárolt »szub-
jektum«, az ő szövegeit a Naplók őrzik, meg a könyvek túlságosan alanyinak vélt 
passzusai. Az első Széchenyi folyton alkot, terveket sző […]. Állít, érvel és bizo-
nyít, amíg erre képes. A másik Széchenyi részben németül szól, szinte csak cím-
szavakban vagy tőmondatokban tárja föl belső küzdelmeit, örökké változó állapo-
tát, halálfélelmét vagy halálvágyát, a magyar reformot érintő súlyos kétségeit, s övé 
műveinek minden beteg bekezdése.” Holott szerinte „Széchenyi egy volt, ennyi 
biztos.” A „legnagyobb magyar” személyiségének fatális félreismerése annak kö-
vetkezménye, „hogy az értelmezők nem azt kérdezték: ki beszél, hanem azt vizs-

 
16  A jelenség részletes bemutatásához vö. G. J. Barker-Benfield: The Culture of Sensibility. Sex and 

Society in Eighteenth-Century Britain. Chicago, 1992. 
17  A vonatkozó német jelenségek elemzéséhez ld. Wolfgang Kaschuba: German Bürgerlichkeit after 

1800: culture as symbolic practice. In: Bourgeois Society in Nineteenth-Century Europe. Ed. J. 
Kocka–A. Mitchell, Oxford, 1993. 392–422. 

18  Az utóbbi jelentőségének felfedezése és revelatív megragadása Goffman érdeme. Erving Goffman: 
Az én megjelenítése a hétköznapi életben. Bp., 1999. 
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gálták: mit?”19 A személyre, a szövegek alkotójára figyelve tudhatjuk meg ugyanis, 
hogy ki volt ő valójában, aki egyszerre tettre kész reformer és olyasvalaki, aki foly-
ton bizonytalankodik is eközben.  Nem más ő, mint maga a modern individuum, ál-
lítja Lackó, akiben a legellentétesebb emberi jellemvonások egyszerre találnak ott-
honra. Részletesebb okfejtése így szól. 

Amikor a köz általa fontosnak ítélt dolgaiban a gróf a nyilvánosság előtt és nem 
utolsósorban magához a nyilvánossághoz beszélve megszólal, olyan beszédhely-
zetben cselekszik, amelynek semmi köze sincs már a rendi nyilvánosság reprezen-
tatív szerepköréhez. A polgári reformok érdekében a nyilvánosság különféle színte-
rein megszólaló gróf Széchenyi István nem valamelyik testület véleményét fogal-
mazza meg, vagy közvetíti, ilyenformán nem mások által választottként beszél 
ezekben az ügyekben, hanem olyan individuumként nyilvánít véleményt, aki maga 
is érintett a magyar reform ügyében. Mint magyar, mint birtokos. Ez, Lackó sze-
rint, a Hitel című Széchenyi munka megírásának a legfőbb indítéka, mely munká-
ban magyarul szólal meg a szerző a birtok magánjogi helyzetén akarván változtatni. 

A beszédhelyzet radikális megváltozása a nyilvánosság keretei közt megvalósu-
ló performativitás új gyakorlatát „írja elő” számára: a beszélő és az olvasók (a hall-
gatók) közötti viszonyban konstituálódó új „beszéd-szerkezet” lényegi eleme abban 
rejlik, „hogy mindenki szabadon megvitathatja azt, ami reá tartozik […,] de nem 
szimbolikus, rendi-képviseleti értelemben [tartozik rá], mint a nemességre a haza 
védelme, hanem individuálisan, ahogy Széchenyire [is tartozik] a birtokossággal 
összefüggő minden dolog, vagy akár a magyarsága”.20 

Az individualizáció modern kori termékének, a szubjektivitásnak idézett meg-
közelítése termékeny módon hasznosítható a női szubjektivitás, a női individuali-
záció történeti vizsgálata során. A női személyiség kibontakozása – európai vetü-
letben – a 18. századig vezethető vissza, pontosan addig az időig, amikor a női ol-
vasás- és írásbeliség rohamosan terjedni kezdett. Különösen nagy jelentősége volt e 
tekintetben a naplóírásnak, és nemkülönben a szentimentális angol regények töme-
gessé váló olvasásának. Azért lehetett az utóbbi különösen jótékony hatással a női 
szubjektum kibontakoztatására, mert 1. legfőbb olvasóközönsége a nőkből verbu-
válódott; 2. a fikcionális történetekben előadott romantikus elbeszélések mély ér-
zelmi rezonenciát tudtak kelteni a nő olvasókban; 3. a regényekben megjelenített 
fiktív alakok kísértetiesen hasonlítottak (női) olvasóikhoz, az itt ábrázolt férfi-nő 
viszony pedig úgyszólván kopírozta, egyúttal persze formálta is a való élet hasonló 
emberi viszonylatait.21  

 
19  Lackó Mihály: Ki beszél? A rétor képe a Hitelben és A kelet népében. In: Lackó Mihály: Széche-

nyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok. Bp., 2001. 23. 
20  Uo. 24. 
21  G. J. Barker-Benfield, 1992. Különösen 162.; Leonore Davidoff–Catherine Hall: Family Fortunes. 

Men and Women of the English Middle Class 1780–1850. London, 1987. 155–162. 
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Magyarországon az 1820-as évekre megy vissza az egészen az 1840-es évek 
végéig elhúzódó polémia a kívánatos nőideálról és a nők társadalmi helyéről.22 Egy 
negyvenéves hölgy, Takács Éva robbantotta ki a vitát, amikor kétségeit fejezte ki a 
nők társadalmi alsórendűségéről vallott megcsontosodott patriarchális elveket ille-
tően. A vele azonnal vitába szálló férfi hozzászóló azonban rendíthetetlen maradt 
és a Bibliára hivatkozva váltig bizonygatta, hogy a nők szellemi téren nem vehetik 
fel a versenyt a férfiakkal. 

A diskurzus hangnemét és tartalmát a valóságos életgyakorlatot dokumentáló 
forrásokkal egybevetve kiderül, hogy a radikálisnak tetsző megszólalás mögött ese-
tenként már tényleges életgyakorlat állt komoly fedezet gyanánt. Az éledező női 
szubjektivitás, egyre erősödő női individualizáció vizsgálatához kitűnő forrásként 
kínálja magát a női napló. Ez a kérdés ma még jószerivel teljesen feldolgozatlan, ez 
okból be kell érnünk a probléma esettanulmány szintű feldolgozásával. A példa, 
aminek felidézésével megpróbáljuk legalább érzékeltetni az 1848 előtti női indivi-
dualizáció tényét és sajátos jellegét, Schlachta Etelka nemrégiben publikált naplói-
nak, pontosabban a naplók első kötetének az elemzésén nyugszik.23  

A 17 és 19 éves kora között naplót vezető úrilány, akinek nem sokkal a napló-
írás kezdete előtt halt meg az édesapja, aki egyébként kamarai tanácsos volt Budán, 
arisztokrata származású anyjával ez időben költözött Sopronba. Naplót Etelka kizá-
rólag csak soproni tartózkodásának az éveiben vezetett, akkor tehát, amikor a férj-
hez menésre készülő fiatal teremtés saját személyisége felépítésén munkálkodott, 
amiről kendőzetlenül vallott naplója számára. Fontos megjegyezni továbbá, hogy 
különösen sokat forgolódott Etelka ez időben a legkülönfélébb társaságokban és 
gyakori vendége volt a nyilvánosságnak is, ami olykor a bécsi nyilvános kulturális 
életet (a színházat, az operát, koncerttermeket, múzeumokat) jelentette.  

A napló aprólékosan részletező beszámolói mind a külső világ, mind a szoro-
sabban vett magánéleti nyilvánosság, valamint az Etelkában végbemenő lelki fo-
lyamatok „eseményeiről” egyaránt bizonyítják, hogy komoly feszültség keletkezett 
a biedermeier nőideál elvárásai és Etelka emancipációs törekvései között. Amint az 
előbbit illetően Zolnai Béla megállapítja, a biedermeier női eszmény nem ismerte 
(el) az autonóm női személyiséget és például csak az első szerelem jelentőségét 
méltányolta, „amit a gyermeklányka tizennégy-tizenötéves korában kezd félig ön-
tudatlanul érezni”. Továbbá úgy tartotta, a nő szépsége a férfi fantázia terméke, 
következésképpen a női szerelem, a nőt a férfihoz fűző mély érzelmi kötelék sem 
több a férfi nő iránti szerelmének feltétlen elfogadásánál.24 

 
22  A vitává fajuló diskurzus szövegeit közli: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkér-

dés történetéből 1777–1865. Szerk. Fábri Anna, Bp., 1999. 57–62. és 69–77. 
23  Az elemzés teljes szövege: Gyáni Gábor: Női identitás egy reformkori napló tükrében. In: Évek és 

színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Szerk. Steinert 
Ágota, Bp., 2005. 33–40. 

24  Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Bp., 1993. 59–60. és 61. (reprint kiadás) 
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Etelka, ezzel szemben, a férfiakkal fenntartott kapcsolataiban lankadatlanul az 
érzelmi egyenlőség megteremtésére törekedett, amiről gyakran esik szó a naplóban. 
Schlachta Etelka kétségkívül narcisztikus személyiségvonásai munkálnak amögött, 
hogy hősnőnk a férfi partnerei fölé kerekedni kívánó nő portréját rögzíti önvallo-
másaiban. Olyan „helyzetmeghatározásra” vesz ezzel irányt Etelka a társas kapcso-
lataiban,25 amely a biedermeier nőkép férfiakat mozgató helyzetértelmezését hatás-
talanítandó a saját igényeinek és elvárásainak leginkább megfelelő férfi-nő kapcso-
lat előtt egyengeti az utat. Ami az adott körülmények között különösen erős egyé-
niséget és szilárd szereptudatot követel, aminek azonban nem mindig tudott, nem 
mindig tudhatott Schlachta Etelka megfelelni. Ez olykor lelki bizonytalanságot, ér-
zelmi labilitást idéz elő benne. A performativitás talán a legszembetűnőbb az egész 
ügyben. Ami nem is csoda. Richard Sennett a nyilvános ember 19. századi szerep-
felfogását elemezve mutatott rá, hogy a nárcisztikus és ily alapon egyébként mo-
dernnek ható személyiség ösztönösen arra vágyik, hogy viselkedésével mások 
számára is láthatóvá és értékelhetővé tegye személyes tulajdonságait. Egyedül a 
személyes attribútumok (lényegében a személyiség nagyszerűségének) nyilvános 
közszemlére tétele képes ugyanis a modern személyiséget, mint társadalmi szerep-
lőt hitelesíteni.26 

A biedermeier nőkultusz általános feltételei között Schlachta Etelka lázadása a 
női kötöttségek uralkodó rendszere ellen többé-kevésbé bukásra volt ítélve. Fontos 
megjegyezni, hogy az akkor még éppen csak nyiladozó női szubjektivitás rendsze-
rint (és kényszerűen) a magánélethez közeli nyilvánosság szűkebb szférájának a 
határai között maradt, és kivételképpen sem lépte át a privát- és a teljes értékű nyil-
vános élet közt megvont határokat. 

Schlachta Etelka „csendes forradalma” az 1830-as évek végi, 1840-es évek eleji 
magyarországi individualizációs fejlemények női történetének igazán pregnáns 
megnyilvánulása. Számottevő átalakulásra került sor a század második felében 
mostani témánk szempontjából is. Mindennek beható rekonstruálása és elemzése 
helyett megint az esettanulmány eszközéhez folyamodunk, hogy legalább megkö-
zelítő képet rajzolhassunk a változások fő irányáról és tényleges természetéről. 

A referenciánk ezúttal egy, a maga korában is már közismertnek számító női 
közszereplő, Kánya Emília, aki individualizációjának történetét memoárjában tárja 
elénk.27 Kánya Emília írónő és lapszerkesztő egyszemélyben: 1860 és 1880 között 
szerkesztette az első női lapot, a Családi Kört, ráadásul ő teremtette meg a szüksé-
ges anyagi fedezetet, tehát kétségtelen vállalkozói erényeket is csillogtatott. S mi-
közben családanyaként (nyolc gyermeket nevelt fel), valamint példás feleségként 
hiánytalanul beleillett a patriarchális rendbe, messzemenő személyes autonómia 
 
25  A fogalomhoz vö. Erving Goffman, 1999. 15. 
26  Richard Sennett: A közéleti ember bukása. Bp., 1998. 21. 
27  Kánya Emília: Réges-régi időkről. Egy 19. századi írónő emlékiratai. Szövegggondozó: Fábri An-

na és Kiss Bori, Bp., 1998. Hozzátehetjük: a visszaemlékezés részbeni forrása egy hét éven át ve-
zetett napló volt. 
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birtokában tette a nevét ismertté, mint lapszerkesztő, közszereplő és a civil társada-
lom buzgó aktivistája. A szerény jövedelmű, idős korában ráadásul teljesen el is sze-
gényedő Kánya Emília a karitatív tevékenységből is ugyancsak kivette a részét.  

A Kánya Emília példáján szemléltetni kívánt női individualizálódás textuális bi-
zonyítékaiból szemezgetek a következőkben. Amikor azt ecseteli, hogy miként te-
remtette meg előbb a jogi, majd az anyagi létalapot lapja számára, a következőket 
írja. „Emlékezem a tényekre, és arra, hogy hónapokon át tartó hajszára volt szük-
ségem, míg végre-valahára megkaptam a »Családi Kör« című lapomhoz a kiadha-
tási engedélyt. […] Míg ezeket kieszközöltem, már szereztem kiadót is, munkatár-
sakat is.” Holott, fűzi hozzá, komoly ellenállás mutatkozott vele szemben e téren a 
férfiak részéről. Benedek Lajos tábornok, császári helytartó, akinél Kánya Emília a 
lapengedély ügyében kilincselt, állítólag a következő ellenvetést tette kezdeménye-
zésével szemben: „Miért nem maradok szépen házi foglalkozásaim mellett, és csak 
hagyjam a nyilvánosságot a férfiak részére.” S való igaz, Kánya Emília saját magá-
ról alkotott képe is ennek a férfi (hatalmi) igénynek látszik megfelelni. Amint azt 
maga is kész elismerni, félénk természetű nő volt, olyasvalaki, „aki még a maga 
árnyékától is meg tudott ijedni”.28 Máshol azt jegyzi meg: „Kicsinynek, majdnem 
gyermeknek éreztem magamat e nagy, komoly feladatok teljesítéséhez. Nagyon jól 
tudtam, és mindennap jobban éreztem gyarló voltomat, csekély tehetségemet, fé-
lénk természetemet, mellyel óvatosan kerültem a nyilvános szereplést. […] Nem az 
én természetemhez való szereplés volt ez. Én csak dolgozni szerettem, csöndben, 
és terhemre volt minden tüntető fellépés.”29 S mind emellett, ahogyan korábban is 
utaltunk rá, mintaszerű feleség és anya is volt, ami azonban nem gátolta őt abban, 
hogy a férfiakat is megszégyenítő nyilvános szerepeket vállaljon, és nem is csekély 
sikerrel teljesítsen. 

Külön figyelemre méltó az a sajátos éthosz, ami Kánya Emíliát íróként, lapszer-
kesztőként és karitatív egyesületek életre hívójaként, valamint istápolójaként – sa-
ját bevallása szerint – szüntelenül fűtötte. Ami nem más, mint a nemzeti szellem 
ébresztése és egyfajta nemzeti kulturális misszió teljesítése: „egy percre sem felej-
tettük el, hogy a hazafias, a nemzeti fejlődésért, a szép és jóért való lelkesítés volt a 
lap indító oka”.30 Általánosabb megfogalmazásban így tér vissza később minderre: 
„Lelkesítve a nőket minden jó és nemes cselekedetek felkarolásában, a jótékonyság 
gyakorlatában: csak hazám iránti kötelességet teljesítek.”31 

A nyilvános életben sokat forgolódó, nagy kezdeményezőkészséget tanúsító 
Kánya Emília individualizációs teljesítményének további vonatkozása felettébb 
gazdag intellektuális élete: „nem hanyagoltam el mindamellett kiművelődésemet, 
haladtam a korral” – szól árulkodó módon.32 Gyakran megemlékezik emlékiratában 
 
28  Uo. 180., 181.  
29  Uo. 182. 
30  Uo. 182. 
31  Uo. 193.  
32  Uo. 203.  
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olvasmányairól, elméje folytonos csiszolásáról (színházba járásáról és ezzel kap-
csolatos intellektuális élményeiről, zenehallgatásáról és zenészekkel fenntartott 
személyes kapcsolatairól), sőt olykor még tudományos közlemények olvasásáról 
is.33 A mondhatni férfiasan képzett, és csak a férfiaknál természetes művelt ember 
(nő) ideálját magáénak valló Kánya Emília e téren is az individualizáció útján ha-
ladt előre. Ebbéli törekvése nem kevéssé a példaadás szándékából is fakadt és szin-
te biztos, hogy ilyen következménnyel járt vagy járhatott. Az általa szerkesztett lap 
funkcióját latolgatva jegyzi meg: „Nemcsak szórakoztató olvasmányt kellett nyúj-
tanom nőinknek, de minden jó és szép társadalmi eszmének megnyernem [őket]. 
Nem minden ember cselekszi a jót az eszme iránti lelkesültségből, hanem olykor a 
hiúság, az utánzási vágy, mindenféle kicsinyes mellékérdek is indító oka kiható 
cselekvésüknek. De – csak segítsék elő a jó eszmét mindaddig, míg az mély gyöke-
ret ver saját szívükben is, és aztán nem kell nekik mindig vezető, lelkesítő. Megta-
lálják saját magukban is a helyes utat és módot.”34 

Visszatérve Nira Yuval-Davis háromosztatú gondolati építményére, a család, a 
civil társadalom és az állam szintjeinek megkülönböztetésére, megállapíthatjuk: 
Schlachta Etelka erőfeszítései a női szubjektum kibontakoztatására többnyire még 
benne ragadtak a család, a vele közvetlenül érintkező civil társadalmi kötelékek 
rendszerében. Ilyen körülmények között is adottak lehettek ugyan valamelyest a 
női individualizáció lehetőségei, nem volt azonban mód a patriarchális modellel 
való gyökeres szakításra. Már csak azért sem, mert az igazi női érzelmeknek (a sze-
relemnek) a párkapcsolatokban való autonóm érvényesítése nem többet, hanem to-
vábbra is legföljebb csak a rendíthetetlenül patriarchális házasság kötelékében való 
női révbe érést szolgálták. 

A korban elvileg lehetséges nyilvános női szerepek repertoárjában és a megva-
lósíthatóságukban viszonylag rövid idő elteltével is észrevehető változás követke-
zett be. Két évtizeddel a naplóban rögzített ezen női életvilág letűnte után Kánya 
Emília már kifejezetten férfias szerepekben mutatta magát a világ előtt, jóllehet a 
patriarchális nőeszmény szerinti kívánatos modell kívánalmainak is még hiánytala-
nul meg tudott felelni. Túllépett viszont már a család szorosan vett szűk világán, 
aktív szerepet játszva a civil társadalom működtetésében is. Az a kulturális szerep, 
amit lapszerkesztőként ellátott, és az a közéleti ténykedés, amit az egyesületi for-
mát öltő szociális gondoskodás motorjaként végzett, messze túl volt már a női élet-
szféra múltban megszokott társadalmi keretein.  

Ennek az individualizációnak is megvoltak azonban a maga korlátjai. Kánya 
utólag folyton azt bizonygatta, hogy közvetlenül a nemzeti éthosz, a nacionalizmus 
gondolat- és érzelmi világa mozgatta mindeme tevékenységei során; az viszont fel 
sem merült benne, hogy politikai cselekvőként, tényleges politikai jogok gyakorló-

 
33  Ld. uo. 152–154., 158. 
34  Uo. 193. 
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jaként is kifejthette volna ezt a személyes elkötelezettségének olyannyira megfelelő 
aktivitást.  

S van itt még valami. A férfiakéval vetekedő műveltség és intellektus birtoko-
sává váló, ezt erősen ambicionáló nő, aki eleven cáfolatát adja a nőiség irracionális 
természetét és a nők szellemiekben alsóbbrendű voltát hirdető patriarchális tantéte-
leknek, kivételes és egyedi jelenség a korban. Mely tény döntően a nők magasabb 
(már a középiskolát is érintő) iskolai diszkriminációjából, meg persze abból is kö-
vetkezik, hogy a szellemi önművelés személyiségfejlesztő törekvése kevesek szen-
vedélye volt még akkoriban. Azok a kevesek pedig, köztük Kánya Emília is, akik 
ellenben lelkesen művelték az elméjüket, meg voltak róla győződve, hogy szemé-
lyes példamutatásuk, ha az kellően performatív, lesz annyira hatásos, hogy után-
zókra, követőkre talál majd. Ez a hit vagy inkább illúzió elengedhetetlennek tűnt 
individualizációs erőfeszítéseik sikeres véghezviteléhez, melyet mélyen átitatott az 
emancipáció éthosza. Nem az egyszerű egyéni beolvadás, a maszkulanizálódás, 
hanem a hamisítatlan női személyesség és individualitás kibontakoztatása lebegett 
ugyanis a szemük előtt elérendő cél gyanánt. Ebben rejlik a Kánya Emília szemé-
lyes életútjával, helyesebben a küzdelmes életéről általa adott elbeszélés jóvoltából 
feltáruló sajátos női individualizáció talán legfőbb tanulsága. 
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Elterjedt nézet, hogy Trianonhoz, hazánk antant-kapcsolatainak sikertelenségéhez 
döntően hozzájárult az önálló magyar diplomácia hiánya az első világháborúban, 
illetve ennek hiányában a nemhivatalos kapcsolatok megteremtésének elmaradása. 
Sokszor felmerült a kérdés: ha cseh mintára magyar emigráció, aktív nyugati kép-
viselet jön létre, vajon járhatott volna eredménnyel? 

A második világháborúban viszont volt magyar politikai emigráció, nemzetkö-
zileg ismert személyiségek vezetésével mindegyik „szövetséges” hadviselő állam-
ban, ezeknek mégsem sikerült eredményt, elismertetést elérni. Az alábbiakban a 
nyugati – amerikai és angliai – emigrációval foglalkoznék; volt politikai emigráció 
a Szovjetunióban is, de ez más (ebből a szempontból szintén feldolgozatlan) téma. 

Érdemi eredményt bizonyára az az emigráció érhetett el, amely befolyásolhatta 
a hadi helyzetet, vagy német megszállás alatt álló ország legális emigráns kormá-
nya volt. Így az első világháborúban Masaryk és Beneš kétségtelen diplomáciai 
ügyességének bázisa az volt, hogy az oroszországi csehszlovák légióval stratégiai 
áttörést értek el egy fontos fronton. 

1941-ben a State Department sokkal nagyobb érdeklődést mutatott a frissen ér-
kezett Eckhardt Tibor, mint a régi (Jászi Oszkár, Göndör Ferenc, Moholy Nagy 
László) vagy az Eckhardt előtt érkezett újabb emigránsok (Fényes László, Ignotus 
Hugó, Vámbéry Rusztem) iránt. Jászi ajánlatait, hogy segítséget nyújt az általa ele-
inte szkeptikusan fogadott, de akkor már nagyrabecsült roosevelti politikához, fi-
gyelembe sem vették; Vámbéry közreműködését az OSS-ben felhasználták, de po-
litikai tényezőnek nem tekintették. 

Az ok egyszerű. A hadviselő országokat, amíg a háború folyt, mindenekelőtt a 
győzelem, a minél gyorsabb győzelem érdekelte. Hogy mi lesz a háború után, arról 
elképzeléseik homályosak voltak és végleges álláspontjukat határokról, rendszerek-
ről, érdekszférákról csak a háború végén kezdték kialakítani. Tehát az, hogy a há-
ború után milyen szerepet fog játszani Károlyi vagy Bethlen, Eckhardt és pártja 
vagy Jászi és hívei, nem foglalkoztatta őket. Az olyanok voltak fontosak, akik be-
folyással bírtak Hitler satellit-kormányaira, az esetleges átállásra, vagy erős hazai 
fegyveres ellenállásra támaszkodtak, mint De Gaulle, a lengyel vagy jugoszláv 
emigráció. 
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A magyar kormány a háború végéig még parlamentáris ellenzékét sem avatta be 
terveibe, érdemben nem is tárgyalt velük. Legfeljebb a legitimista arisztokratákat 
hallgatta meg, de nem hallgatott rájuk, még Bethlenre sem nagyon. A fentiek emig-
ráns barátait tehát méltányolták, megkérdezték a szövetségesek, szabadon fejthet-
ték ki propagandájukat, de politikai tényezőnek nem tekintették őket. Azokat a ma-
gyar diplomatákat sem, akik a kapcsolatok megszakítása után Angliában, illetve az 
USA-ban maradtak és szakítottak kormányukkal, hiszen ezeket Bárdossy sietett 
megfosztani állampolgárságuktól és hazaárulónak nyilvánítani, tehát kormányára 
nem lehettek befolyással. Ha utóda, Kállay Miklós megpróbálja ezeket felhasználni 
állítólagos „hintapolitikája”, „kiugrási tárgyalásai” közvetítésére, őket a brit és 
USA diplomácia és hírszerzés bizonyára partnernek tekinti. Kállay azonban tudo-
másom szerint ilyet nem tett, már csak azért sem, mert sejtette – és jól sejtette – 
hogy a németek pontosan értesülve vannak mindenről, ami a magyar kormánykö-
rökben történik, de azért sem, mert kormánya első évében, ha óvatosabban is, lé-
nyegében folytatta elődje nácibarát politikáját.1 . 

Egyetlen aktív magyar követ volt, aki Kállay részéről bizonyos különleges 
megbízatással rendelkezett: a részben zsidó származású Wodianer Andor lisszaboni 
követ. Wodianernek szabad volt ellenséges diplomatákkal érintkezni, főleg Kowa-
levski ezredesen, a londoni lengyel kormány titkosszolgálatának Lisszabonban mű-
ködő vezetőjén keresztül, akinek kapcsolatát a magyarországi titkos lengyel szer-
vezetekkel közvetítette. Néhány memoár szerint Wodianernek volt kapcsolata 
Eckhardttal és az USA-ban élő Habsburg Ottóval is,2 de ez a leghitelesebb forrás, 
Eckhardt szerint csak 1943 márciusában jött létre, amikor Eckhardt már nem volt 
bejáratos a State Department-be, és laza információ-cserében merült ki. 

Wodianer 1942. december 6-án a következőket jelentette Kállay miniszterel-
nöknek kapcsolat-felvételéről Kowalevskivel: „A beszélgetés további során meg-
kérdeztem Kowalevskit, hogy nem tudna-e nekem információkat szerezni Eckhardt 
Tiborra és tevékenységére vonatkozólag, miután otthon semmi hír sincs felőle és 
érthetőleg többé-kevésbé mindenkit érdekelne, hogy mit csinál. Majd figyelmeztet-
tem, hogy amennyiben magyar emigráns csoportokkal is tárgyalnak, csak vele áll-
janak szóba, mert a többiek vagy csirkefogók, vagy pedig ellentétben Eckhardttal, 
nem csak formailag, de lényegileg is hazaárulók…”3 

Wodianer 1943-ban sem kapott felhatalmazást konkrét ajánlat tételére a magyar 
kormány nevében kiugrásra, különbékére vagy külön magyar fegyverszünetre, s 
ilyet Eckhardtnak sem adhatott. Az emigrációnak tehát – Eckhardtot is beleértve – 
legalább 1943 elejéig nem volt érdemi, nemhogy hivatalos kapcsolata a Kállay-
kormánnyal vagy követeivel. Eckhardtnak Bethlennel és más hazai barátaival vál-

 
1  Kállay kormányának első évéről l. L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918–1945. 2. kiadás. 

Debrecen, 1995. 232–233. 
2  Újpéteri Elemér: Végállomás Lisszabon. Hét év a magyar királyi külügy szolgálatában. Bp., 1987. 243. 
3  A jelentést közli Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam. Bp., 1991. II. kötet 317–319. 
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tott gyér üzeneteit a lengyel titkosszolgálat közvetítette.4 1943 októberében érkezett 
Lisszabonba Habsburg Ottó megbízottja, öccse, Károly Lajos főherceg, majd 
Eckhardt szervezetének tagja, Deák Ferenc New York-i professzor, akkor amerikai 
ezredes. Ekkortól lehetett Eckhardtnak direkt kapcsolata Wodianeren át a Kállay-
kormánnyal – 1944 márciusáig.5 1943 novemberében juttatta el Ottó főherceg öcs-
cse közvetítésével Wodianerhez memorandumát a magyar kormány részére a ki-
bontakozás lehetőségeiről.  

Következésképpen a londoni és washingtoni diplomácia nem számított az emig-
rációtól a háború menetét esetleg befolyásoló segítségre, csupán a propagandában 
felhasználható Hitler-ellenes nyilatkozatokra. Így, amíg a legkisebb remény maradt 
Horthy esetleges átállására vagy legalább politikájának módosulására, az emigráció 
nem lehetett emigráns kormány, magyar komité bázisa, ilyet a szövetségesek nem 
is engedélyeztek volna. Habsburg Ottó esetleg toborzott volna a szövetségesek ol-
dalán harcoló osztrák légiót, ezt azonban az USA kormánya nem engedélyezte. 
Magyar légió felállításáról tehát szó sem lehetett, hiszen ennek katonai jelentősége 
sokkal kisebb lett volna a magyar honvédség átállásánál vagy semlegesítésénél, 
amit minden aktív emigráns akció csak nehezített volna. 

Hitler-ellenes nyilatkozatokban az emigráció részéről nem volt hiány, de ezek 
hatékonyságát is csökkentette, hogy az antifasiszta emigráció egysége Angliában 
csak 1944 márciusában valósult meg, az USA-ban akkor és azután sem. Mi volt 
ennek az oka, hiszen a különböző emigráns csoportok világnézeti differenciáinak, 
amíg a háború folyt, nem volt gyakorlati jelentőségük. Míg a szövetségeseket első-
sorban a győzelem érdekelte, az emigránsokat az, hogy mi lesz a háború után. 
Eckhardt vagy a disszidens londoni diplomaták és tudósítók abban voltak érdekel-
ve, hogy a két háború közötti rendszert ne likvidálják teljesen, Károlyi és hívei ép-
pen ennek ellenkezőjében. Károlyiék megkövetelték a teljes elhatárolódást a Hor-
thy-rendszertől, ami viszont nemcsak Eckhardt hívei vagy a Zsilinszky Antal disz-
szidens követségi titkár által alapított „Free Hungarians” egyesület részéről volt el-
fogadhatatlan, de a szövetségesek is nyitva akartak hagyni egy kiskaput Horthy, 
Bethlen vagy Kállay számára. A különböző Hitler-ellenes magyar csoportok tevé-
kenysége viszont nagyrészt a múltról és a jövőről szóló polémiában merült ki, oly-
kor, részkérdésekben, még az egymáshoz közelállók között is. 

Maguk az emigránsok sem tápláltak illúziókat lehetőségeiket illetően, s ez is 
magyarázza, hogy nem törekedtek eléggé az összefogásra, még a hasonló nézetűek 
összefogására sem. Jászi és Károlyi a háború kezdetén úgy látták, hogy politikai 
szerepük a múlté, s nem is gondoltak aktivitásuk felújítására, bár Károlyit Angliába 
szakadt régi hívei közül egyesek már 1939 őszétől felkeresték, hogy szervezze meg 
az antifasiszta magyar emigránsokat. A cselekvéshez az adta meg az impulzust, 
hogy Jugoszlávia lerohanása után Anglia megszakította a diplomáciai kapcsolatot 

 
4  Eckhardt Tibor: Visszaemlékezések 1941–1943. Bp., 2008. 413–414. 
5  Eckhardt, 2008. 469–475. 
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Magyarországgal. Az a néhány magyar diplomata, újságíró, író, aki ezután szakított 
a Bárdossy-kormánnyal, néhány hónapos előkészítés után 1941 szeptemberében 
megalakította a Nagybritanniai Szabad Magyarok Egyesületét (Free Hungarians), s 
rögtön kapcsolatot keresett Eckhardt amerikai „Szabad Magyarország” mozgalmá-
val. Károlyit is csatlakozásra szólították fel, de ő erre nem volt hajlandó.6 

Itt kezdődött a tévedések vígjátéka, vagy inkább szomorújátéka. Károlyi és hí-
vei meg voltak győződve arról, hogy Zsilinszkyék és Eckhardt a magyar kormány 
titkos ügynökei. Károlyi azt írta Hatvany Lajosnak a BBC magyar munkatársairól: 
„Ami az abrakot illeti, azt eleinte Barczától kapták – most az u. n. anti-Názi Zsi-
linszkytől. Természetesen Zsilinszky, pardon »DE« Zsilinszky csakis úgy marad-
hatott Londonban, ha színleg antinázinak adja ki magát. Barcza el is látta őt jó sok 
₤-tal azért, h. Héthelyiéket és Mr. Hudsont pénzelhesse. Hogy igen sok pénz áll 
rendelkezésére, az Zsilinszkynek kedden tartott értekezletén mondott beszédéből is 
kitűnik – »ami a költségeket illeti, azt bízzák reám. Lapot, jóléti intézményeket, 
stb. én fogom fizetni«”.7 

A valóság ezzel szemben az, hogy az angolbarát Barcza követ – bár Eden kül-
ügyminiszter maradásra kérte – lojalitásból és itthon hagyott családja miatt a dip-
lomáciai kapcsolat megszakítása után hazatért és erre akarta rávenni Zsilinszky kö-
vetségi titkárt is. Utóbbi erre nem volt hajlandó; nem is kívánt angol-ellenes akna-
munkát folytatni.8 Nagyobb pénzösszeget sem hagyhatott nála, mert a bankban tar-
tott magyar hivatalos pénzeket rögtön zárolták – a követségen maradt pénzt bizo-
nyára az ottmaradóknak hagyta, de ez nem lehetett nagyobb összeg. 

Barcza azt állítja memoárjában, hogy Zsilinszky nem kapott feladatot tőle. Sőt, 
mikor hazatérve Horthynál jelentkezett és az „felhozta Almásy és Zsilinszky titkárok 
ügyét, rosszallását fejezve ki, hogy Angliában maradtak”, ő megmagyarázta Hor-
thynak, hogy „Almásy Bárdossy tudtával és beleegyezésével maradt Londonban, 
Zsilinszky pedig” londoni szerelme miatt.9 Barcza meg volt győződve arról, hogy 
Hitler előbb-utóbb vereséget szenved és abban reménykedett, hogy itthon informáci-
óival ellensúlyozni tudja a kormányra és Horthyra gyakorolt német befolyást, de lát-
va, hogy ez reménytelen, nyugdíjazását kérte, Horthyt és Bárdossyt többet fel sem 
kereste. Kihallgatása alatt, írja: „Elnéztem Horthyt, amint ott ült egyszerű sötétkék 
tengernagyi zubbonyában, melyet csak a Mária Terézia Rend keresztje díszített. Eré-
lyes vágású arca, őszülő haja, friss mozdulatai, udvarias, sőt szeretetre méltó modora 
megtévesztő volt. Ez a marcona képű, bátorságot, erélyt sugárzó tengerész a valóság-
ban egy végtelen gyenge, puha, befolyásolható ember volt, aki – mint minden korlá-
tolt ember – csak azokra hallgatott, akik hízelgésből mindig neki adtak igazat. Nem 
 
6  Károlyi irathagyatéka a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban (továbbiakban PL) 704. 

fond, 77. őrzési egység. (Zsilinszky Antal és Buday György 1941. szeptember 25-i levele, illetve 
Károlyi válasza.) 

7  PL 704. f. 77. ő. e. (Károlyi levele Hatvany Lajoshoz 1941. május 31.) 
8  Barcza György: Diplomata-emlékeim 1911–1945. Bp., 1994. I. 500–503. 
9  Barcza, 1994. II. 15. 
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mert vállalni semmi kockázatot, egyéni iniciatívát, hagyta magát és az országot so-
dorni a német ártól… Ez a külsejében annyira megnyerő, rokonszenves ember jelle-
mének gyengesége, erélytelensége, megbízhatatlansága folytán nem volt alkalmas az 
államfői polcra. Nem volt vezető egyéniség, csak vezetett volt, a németeknek és saját 
németbarát klikkjének akaraterő nélküli, külső szimbóluma.”10 

Károlyi idővel megenyhült Zsilinszkyék iránt, miután kétszínűséget nem tapasz-
talt náluk, de amíg együttműködtek Eckhardttal, politikai kapcsolatot nem tartott 
velük. A Londonba menekült, főleg szlovákiai magyar kommunistáknak nem vol-
tak ilyen skrupulusaik; 1941. március 15-én megnyitott Londoni Magyar Klubjuk-
ba meghívták Károlyit is, Zsilinszkyt is, mindenkit, aki nem volt a Bárdossy kor-
mány híve.11 A Klub kommunista vezetői ügyesek voltak, klubjuk kulturált otthont, 
műsorokat adott a londoni magyar kisembereknek, háztartási alkalmazottaknak 
(sok zsidó leány így tudott nyugatra jutni), de az antifasiszta összefogást nem tud-
ták hatékonyan erősíteni. Egyrészt, mert nem volt köztük politikailag ismert szemé-
lyiség, Moszkvával sokáig nem volt kapcsolatuk, az emigráns csehszlovák kor-
mánnyal annál inkább. Másrészt, mert nem vették tudomásul, hogy nem jelentenek 
politikai tényezőt és mindenképpen egyenrangú partnerei akartak lenni Zsilinsz-
kynek és Károlyinak, amit utóbbi nem tudott elfogadni, nemcsak hiúságból, de 
mert tudatában volt annak, hogy a magasabb angol körök, ha valakit egyáltalán, 
csak őt fogadják el tárgyaló partnernek. Ehhez hozzájárult, hogy repülő főiskolát 
végzett fia jelentkezett az angol légierőbe és napokkal a háború kezdete előtt egy 
szerencsétlenül végződött kiképző gyakorlaton életét vesztette. Maga a brit repü-
lésügyi miniszter közölte Károlyival, hogy fiát hősi halottnak tekintik.12 

Hiába volt azonban Károlyi merevsége, kezdetben mégis egy előkelő kalandor 
csapdájába esett. Lónyay Károly gróf, a Habsburg-ház rokona, egykori k. u. k. hu-
szárőrnagy 1941 áprilisában javasolta Károlyinak, alakítsák meg a Szabad Magyar 
Demokraták antifasiszta bizottságát. Közös táviratban szólították fel Jászit és 
Vámbéry Rusztemet, csatlakozzanak híveikkel hozzájuk.13 Lónyay külön is megke-
reste Jászit, mint szabadkőműves testvért, azzal kérkedett, hogy Magyarországon 
titkos szervezete van, Franciaországban magyar brigádja élén harcolt, Angliában 
magas kapcsolatokkal bír, stb. Mindez nem volt igaz; viszont jó néhány magyar 
emigránshoz hasonlóan Beneš ügynöke volt, de ezzel nem dicsekedett.14 

A különben gyanakvó és zárkózott természetű Jászi egy ideig hitt Lónyaynak. 
1941. június 12-én közölte Fényes Lászlóval: „Lónyay írt nekem két igen rokon-
szenves levelet. Meglepő, hogy Mihályt egy szóval sem említi, pedig ő volt az, aki 

 
10  Barcza, 1994. II. 16. 
11  A Klubról (és Károlyiról) bővebben l. Hajdu Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Bp., 1978. 

476–479. és Kellner György: Magyar antifasiszták Angliában 1940–1945. Bp., 1983. 
12  PL 704. f. 75. ő. e. A miniszter 1939. szeptember 23-i kondoleáló levele. 
13  Columbia University (New York), Butler Library kézirat- és könyvritkaság gyűjteménye, Jászi-

Papers, Registered Correspondence, Box 3. (Károlyi és Lónyay 1941. április 30-i távirata.) 
14  Lónyay számos – bizonyára nem ingyen írt – jelentése megtalálható a prágai Beneš-archivumban. 
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Lónyayért jót állt nálam. Csak sejtem, hogy az angol külügyi hivatal bizalmatlan 
Mihállyal szemben…”15 és ezért kell Lónyaynak az előtérben állni. Károlyi, aki 
minden baloldalisága mellett legbelül arisztokrata maradt, arisztokratákkal tudta 
megérteni és jól érezni magát, néhány hónap után kénytelen volt átlátni Lónyay ha-
zugságain, aki azonban önjelölt vezérkedésével még hónapokon át zavarta a ma-
gyar emigráció szervezkedését. Lónyai 1941. augusztus 22-i levelében biztosította 
Jászit, neki olyan jó barátai vannak a londoni US követségen, hogy akadálytalanul 
fog közlekedni London és az US között, de azért Jászit kérte, hogy szerezzen neki 
vízumot.16 Jászi még egy ideig igyekezett rávenni Károlyit, fogjon össze Lónyay-
val, míg kiderült, hogy Lónyay amerikai kapcsolatai sem léteznek. 

Jászi ugyanis egy ideig tartott Károlyitól. Abban ugyan tévedett, hogy a brit 
külügy bizalmatlan iránta: ott tisztában voltak azzal, hogy Károlyi kommunista-
barátsága a múlté, lassan összeálló Új Demokratikus Magyarországért mozgalma 
nagyrészt csalódott, disszidens kommunistákból állt (Katz Béla, Kellermann Zol-
tán, Koestler Artúr, később Havas Endre, Duczynska Ilona), Eden főtanácsadójá-
val, Lord Vansittarttal kifejezetten barátságos viszonyban volt; nyilvánosan ugyan 
nem érintkeztek vele, sokáig a BBC-ben sem szerepeltették, de ennek oka nem 
Zsilinszkyék vagy Macartney professzor aknamunkája volt (mint Károlyi hitte), 
hanem amíg egy cseppnyi remény volt Horthy politikájának változására, nem akar-
ták őt Károlyi és más baloldali magyarok preferálásával ingerelni. Azt viszont Jászi 
jól látta, hogy az USA hatóságok szemében Károlyi 1930-as amerikai kommunista-
barát körútja óta vörös posztó, s noha ő tudta, hogy Károlyi elfordult a sztálini poli-
tikától, nem volt biztos abban, hogy ez a változás mennyire mély és tartós. 

Jászi különben is tartózkodott a politikai szerepléstől, már csak amerikai állam-
polgársága miatt is. Az amerikai magyar antifasiszta szervezet megalakítását egy-
részt az új baloldali emigránsok szorgalmazták, elsősorban Vámbéry Rusztem, 
másrészt a még baloldalibb ún. chicago-i  csoport: Vincze Sándor, Moholy Nagy 
László, Lugosi Béla. 1941 szeptemberében megalakult a baloldali, Demokratikus 
Magyarok Amerikai Szövetsége, hogy rögtön ketté is váljon (elég értelmetlenül, 
hiszen az USA hatóságok nem kértek ilyet): külön a már amerikai állampolgársá-
got nyertek, Jászi elnökletével, s külön a frissen érkezettek Új Demokratikus Ma-
gyarországért szövetsége Vámbéry Rusztem elnökletével. Néhány nappal később 
bontott zászlót Eckhardt Szabad Magyarország mozgalma, melyhez csatlakozott 
egy sor régi, hazafias, illetve vallásos magyar szervezet is.17 

Eckhardt sajátos helyzetbe került. Rögtön fogadta, s ezáltal támogatta őt Sum-
ner Welles külügyi államtitkár, s egészen 1942 júliusáig, mikor az USA ismét ha-
diállapotba került Magyarországgal, bejáratos volt a State Departmentbe. Kapcso-

 
15  Jászi Papers. Jászi 1941. június 12-i levele Fényeshez. 
16  Jászi Papers. Lónyay 1941. augusztus 22-i levele.  
17  Eckhardt, 2008. 169. stb. – Litván György: Jászi Oszkár. Bp., 2003. 389–397., stb. – Hajdu, 1978. 

478–480. 
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lata az amerikai diplomáciával addig szívélyes, de csak félhivatalos volt; arra nem 
kapott engedélyt, hogy emigráns magyar kormányt alakítson. Azt a rejtélyt, hogy 
bár Teleki saját megbízottjaként küldte volna őt Amerikába (és Bethlent London-
ba), de Bárdossy megvont tőle minden támogatást, nemigen törekedett tisztázni s a 
Horthy-rendszert nem támadta, abban a reményben, hogy a magyar kormányférfi-
aknak előbb-utóbb kinyílik a szemük s akkor az ő washingtoni kapcsolatuk lehet. 
Így aztán mindenki valamiféle félhivatalos, titkos kiküldöttként kezelte, ő pedig 
nem kívánta helyzetét tisztázni. Csak memoárjában írja le egyértelműen: „Senki 
nem küldött semmilyen misszióra Amerikába.”18 

A demokratikus emigráció tehát Eckhardtot Horthy ügynökeként kezelte s leg-
főbb kötelességének tartotta leleplezését. Kivételt képeztek a frissen érkezettek, 
akik átláttak a budapesti cselszövényeken: Bartók Béla (akit minden fél meg akart 
nyerni) és Vámbéry Rusztem hajlandók lettek volna együttműködni a nemzeti egy-
ség érdekében Eckhardttal és a baloldallal is. Mikor kiderült, hogy egységről nem 
lehet szó, Bartók megtagadta a részvételt bármely politikai mozgalomban, Vám-
béry pedig különösebb meggyőződés nélkül alávetette magát Károlyi és Jászi ál-
láspontjának, hogy Eckhardt a fő ellenség.  

Károlyi 1941 októberében a következő táviratot küldte Jászinak: „A Daily Te-
legraph azt írja, hogy Vámbéry csatlakozott Eckhardthoz. Kérlek táviratozd meg, 
igaz-e ez?” Jászi egyszerűen megcáfolta a hírt. Ettől kezdve Károlyi és Vámbéry 
együttműködése zavartalan volt, de azon az áron, hogy Vámbéry felhagyott külön 
útjaival és elfogadta Károlyi és Jászi merev Eckhardt-ellenes vonalát, amit annál 
könnyebben tehetett, mert Eckhardt hallani sem akart Vámbéryról.19 1941. október 
28-án Vámbéry közölte Jászival: „illetékes angolok itt is megközelítettek londoni 
utasításra, hogy Bartók Béla vezetősége alatt valahogy összehozzanak E[ckhardt]-
tal. Természetes, hogy viszautasítottam…”20 A chicagoiak Bartók esetleges elnök-
sége ellen is eleve tiltakoztak, mire Jászi arról tájékoztatta november 19-én egyik 
vezetőjüket, Rony Hugó orvost: “Bartókot ismerem. Kitűnő, okos, világhírű ember. 
Boldogak lehetnénk, ha mozgalmunk vezetésében részt venne. El tudnám képzelni, 
mint egy második Paderewskit is. Ámde épp Vámbéry írta, hogy Bartókot küldték 
hozzá rávenni őt, hogy Eckhardthoz csatlakozzék…”21 

Eckhardtnak is, Károlyinak kapcsolata volt a hazai legitimistákkal, Habsburg 
Ottó híveivel, mégpedig mindkettőjüknek a magyarnál hatékonyabb lengyel titkos-
szolgálat segítségével. Eckhardtnak Sigray Antallal, aki Andrássy és Apponyi halá-
la után a legitimisták feje lett, Károlyinak főleg legitimista rokonaival, akik ugyan 
a forradalmak hatására nagyon összevesztek vele, de főleg az Anschluss után hatá-
 
18  Eckhardt, 2008. 106. 
19  Eckhardt, 2008, 170–171. Eckhardt szerint Vámbéry „egész életében veszélyt jelentett arra az ügy-

re, amit éppen képviselt”. 
20  Jászi Papers. 1941. 2. angolnyelvű boríték. 
21  Uo. Ignaz Paderewski világhírű lengyel zongoraművész 1919-ben hazatért Amerikából, hogy az, 

új független Lengyelország köztársasági elnöke legyen.   
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rozottan szembefordultak a nácibarátokkal s így leomlott a gát köztük és Károlyi 
között. Tömegbefolyásuk, tehát parlamenti képviseletük alig maradt, de hogy 
mennyire elítélték a háborút, arra jellemzőként idézhetem Károlyi sógornőjének, 
Pallavicini Györgynének levelét, amelyet a távozó USA követség révén juttatott el 
nővéréhez, miután Bárdossy hadat üzent az USA-nak. „Drága Katus. Ez az első és 
bizonyára az utolsó lehetőség, hogy korlátozás nélkül írjak magának. Az amerikai-
ak, utolsó kapcsolatunk a civilizációhoz, eltávoznak tőlünk. Fölégettünk minden 
hidat, és abszolút reménytelen helyzetbe fixálódtunk, mivel akármi legyen a háború 
kimenetele, ránk többé nem vár semmi jó. Nem vigasz nekünk, akik hazánkat sze-
retve, szabadnak és virágzónak kívánva… a kezdet kezdetétől mondtuk, hogy 
megint a rossz oldalra kerülünk… A külső nyomás nagy és a belső dekompozícióra 
támaszkodhat… Mindenki a háború ellen volt, hiszen a segítség, amit mi adhatunk 
nekik oly minimális, szóra sem érdemes, de éppen elég arra, hogy kompromittálód-
junk. »Mitgefangen, mitgehangen.« Az a politika, amely végzetünket az utolsó 
percben egy süllyedő hajóhoz kötötte, több mint idiotizmus: bűn, és azt hiszem a 
történelemben precedens nélküli… Fiaink biztonságban hazatértek. Ede 5 hónap 
után jött vissza a háborúból. A Dnyepernél volt undorító élményekkel, de nem haj-
landó beszélni azokról. Antal22 csak három hetet volt, de sokkal többet mondott el 
nekünk, lévén egy nagyon spontán fiú…Tíz napja írtam magának Jacki útján, de ez 
a levél még bizonyára a cenzúránál van és nem fogják tovább engedni azután, hogy 
MI HADAT ÜZENTÜNK AMERIKÁNAK. Ha nem lenne olyan végzetesen tragikus, ko-
mikus lenne, aminthogy bizonyára az is Amerika és az egész világ számára…”.23 

A történetírás még adós annak magyarázatával, ilyen határozott véleménnyel és 
akkora anyagi lehetőségekkel miért voltak annyira tehetetlenek a legitimisták. 

Angliában, miután Lónyay ellehetetlenült és Zsilinszky szakított Eckhardttal, 1942-
ben a különböző magyar mozgalmak közötti éles viták megszűntek, de komoly együtt-
működés sem jött létre, főleg a vezetők kicsinyessége miatt. Károlyi és Zsilinszky közös 
nyilatkozatot tettek közzé az újvidéki és más brutalitások ellen, amelyben felhívták a 
magyar népet „a bűnös rezsim megdöntésére”.24  Versengés folyt a BBC-ben szereplés 
lehetőségéért. Itthon a hivatalos körök azt hitték, hogy Károlyi befolyásolja a BBC-t; 
Károlyi panaszkodott, hogy a Horthy-barátok tartják távol a rádiótól; a BBC-nek nem 
voltak különösebb szimpátiái, de amíg irányváltozást reméltek Kállaytól, nem akarták őt 
Károlyival ingerelni. A vélemények a BBC és FO (Foreign Office, a brit Külügyminisz-
térium) köreiben is megoszlattak: voltak, akik Horthy és a magyar közvélemény érde-
kében Macartneyt preferálták, az FO-ban erős volt a konzervatív befolyás, de Károlyi 
régi barátja, Vansittart államtitkár, majd Eden tanácsadója osztotta Károlyiék kezdeti 
gyanakvását Zsilinszy iránt.25 Eden antipátiája minden magyar irányzatra kiterjedt. 
 
22  A levélíró fia Pallavicini-Pálinkás Antal, akit 1957-ben Mindszenty kiszabadításáért kivégeztek. 
23  PL. 704. f. 77. ő. e.  A levél angol nyelvű, a pontosság kedvéért szöveghűen fordítottam, némi ma-

gyartalanság rovására is. 
24  The Times, 1942. június 10. 
25  Barcza, 1994. II. 304–308. közli Vansittart néhány ilyen értelmű feljegyzését. 
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Amerikában viszont még a baloldalon is szakadás történt. Károlyi nyílt levelet 
intézett még 1941 októberében Jászihoz, amelyben kifejtette programját.26 Ez a 
nyílt levél megnyugtatta Jásziékat, hogy Károlyi szakított „vörös” múltjával, bár 
egyes megfogalmazásait Vámbérytól a kommunistákig mindenki túl radikálisnak 
tartotta, de lényegében elfogadták és elhatározták, hogy el kell érni Károlyi bebo-
csátását az USA-ba, hogy az ottani nagyszámú magyarság élére állhasson. Az ame-
rikai kormányzat azonban megközelíthetetlen maradt ebben az ügyben: Károlyit a 
háború végéig nem engedték be Amerikába. (Jászi már 1941. december 12-én meg-
írta Fényes Lászlónak: „A State Department kijelentette, hogy nem szívesen lát 
Free State mozgalmakat, melyek alkalmasak megbontani az amerikai közvélemény 
egységét. Ez elsősorban az olaszoknak és nekünk szól…”.27) 

Bár az iratok azt mutatják, hogy Jászi és Vámbéry minden követ megmozgattak 
(még a csehszlovák kormányt is) a chicagóiak elégedetlenek voltak Jászi és főleg 
Vámbéry igyekezetével és általában radikalizmusával, ezért 1942 augusztusában 
önállósultak, mint Károlyi amerikai mozgalma. Később Jászinak Károlyi segítsé-
gével sikerült valamennyire elsimítani az ellentéteket, de az állandó civakodás 
egyik csoportnak sem használt.  

Eckhardt helyzete még inkább megnehezedett. Túl azon, hogy az egység az ő 
térfelén sem volt nagyobb, hiába várt valami támogatást otthonról, – „az 1941 de-
cemberi magyar hadüzenet óta köztem és magyarországi barátaim között minden 
kapcsolat megszakadt” írja,28 és miután az USA, konstatálva, hogy a Kállay-kor-
mány folytatja háborús aktivitását, 1942 júniusában Magyarországgal hadiállapot-
ban állónak nyilvánította magát, Sumner Welles felszólította, hogy szervezete 
szűntesse be működését.29 Ez meg is történt, s miután a State Departmentben nem 
fogadták többé, Habsburg Ottóhoz csatlakozott. Utóbbi ugyan továbbra is bírta 
Roosevelt bizalmát, de őt Horthyval közös nevezőre hozni nem lehetett. Így 
Eckhardt, bár tekintélye a konzervatív amerikai magyarok nagy részénél megma-
radt, politikailag ugyanolyan súlytalanná vált, mint baloldali ellenfelei. 

Az USA baloldali magyar szervezetei állandó vitáik közben is egységesek ma-
radtak Károlyi támogatásában, a szabad világ különböző országaiban működő ma-
gyar antifasiszta csoportok sorra csatlakoztak Károlyihoz, de miután ő az elzárt 
Angliában maradt, ennek is inkább csak jelképes jelentősége volt. Így nem tehetett 
eleget a dél-amerikai magyar csoportok meghívásának 1943. szeptemberi montevi-
deói kongresszusukra. Anglián belül 1943–44-ben javult Károlyi helyzete: gyak-
rabban léphetett fel a BBC-ben, miután Zsilinszky reménytelen szerelme miatt ön-
gyilkos lett, kapcsolata a Free Hungarians többi vezetőjével (Révai András, Buday 
 
26  Közli Károlyi Mihály válogatott írásai II. kötet 31. Bp., 1964. 
27  Jászi Papers 1941. Magyar nyelvű boríték. 
28  Eckhardt, 2008. 207. 
29  Eckhardt, 2008, 222–226. – Miután a State Department magyar vonatkozású iratai kronológikus 

rendben, egy fájlban találhatók, (National Archives, Washington, State Dept. 864. 01.) annak átné-
zése jó áttekintést ad a SD kapcsolatainak alakulásáról Eckhardttal és más magyarokkal. 
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György, Mikes György) közvetlenebb lett. 1944. március 19-e után a brit Külügy-
minisztérium felszólította a magyar szervezeteket, hogy fogjanak össze és alakítsák 
meg végre az Angliai Magyar Tanácsot Károlyi elnökletével. Április 23-án tartot-
ták meg az alakuló gyűlést, mintegy 800 emigráns részvételével. 

Március 19-e után számos, semleges országban működő magyar követ közölte a 
Sztójay-kormánnyal, hogy nem ismeri el törvényesnek és az 1943 áprilisában Beth-
len és hívei által Svájcba küldött Barcza György volt londoni követ vezetésével, 
Anglia és az USA jóváhagyásával megalakították a Követek Tanácsát. A Tanács 
egy esetleges kiugrási kísérlet esetén képviselte volna a magyar kormányt, de ép-
pen ezért emigráns szervezetekkel nem vették fel a kapcsolatot. Viszont működé-
sükről Wodianer lemondott lisszaboni követ útján informálták a budai Külügymi-
nisztériumot.30 1944 végén a Követi Tanács léte okafogyottá vált és feloszlott. Bar-
cza eredeti célja az volt, hogy angol ismerősei és Bethlen között kapcsolatot létesít-
sen, de megdöbbenésére Norton svájci angol követ megüzente, hogy sajnálatára 
csak közvetítő révén tárgyalhat vele. Csak a Követek Tanácsa elnökeként fogadta 
őt személyesen Norton. Barcza emlékirataiban megjegyzi: miután az ő személye 
ellen kifogás nem lehetett és nem a Kállay-kormány, hanem ellenzéke küldötte 
volt, nem csoda, ha felelős angol diplomaták nem álltak szóba, csak ügynökök út-
ján, az olyan komoly felhatalmazással sem rendelkező kormány-megbízottakkal, 
mint Szentgyörgyi Albert vagy Újvári ankarai főkonzul, majd „a próbálkozás ko-
molytalanságát látva, a kontaktust megszűntették.”31 

1944. október 15-e előtt a külföldi magyar antifasiszta szervezetekkel Budapest 
nem vette fel a kapcsolatot, Eckhardtot kivéve. Az ő kontaktusa is csak annyiból 
állt, hogy Wodianer lisszaboni követnek megengedték a vele és Habsburg Ottóval 
való érintkezést. „Ez volt a magyar kormány első közeledése Magyarország trón-
örököséhez gróf Teleki Pál öngyilkossága óta, akivel a főherceg időről időre kicse-
rélte nézeteit” – írja Eckhardt.32 1943 novemberében Ghiczy magyar külügyminisz-
ter végre szóba állt (levélben) Eckhardttal, bár megbízást nem adott neki. Viszont 
Ottó 1943 októberében Lisszabonba küldte öccsét, Károly Lajos főherceget, majd 
az ő és Wodianer révén kérdést intézett Kállayhoz: a Nyugathoz való közeledés ér-
dekében elképzelhető Horthy félreállítása és az együttműködés a legális ellenzék-
kel? Kállay erre pozitív választ adott. Ezt ugyan nem beszélték meg Horthyval, vi-
szont elérték nála, hogy hozzájáruljon Kállay kapcsolattartásához Eckhardttal és 
Ottóval, Wodianeren keresztül.33 A baj csak az volt, hogy ekkor már az angolszász 
szövetségesek megegyeztek Sztálinnal, hogy Magyarország a szovjet érdekszférába 
fog tartozni a háború után. Így a Nyugattal való kapcsolattartás, ha nem is felesle-
gessé, másodrangúvá vált. Azokkal a baloldali emigránsokkal viszont, akik leg-

 
30  Újpéteri, 1987. 447–449. stb. közli a táviratok egy részét. 
31  Barcza, 1994. II. 110–112. 
32  Eckhardt, 2008. 414. 
33  Eckhardt, 2008. 473–476., stb. 
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alább informálódhattak volna a Kreml elképzeléseiről, a magyar kormány akkor és 
később sem volt hajlandó szóba állni. 

1944 januárjában Lisszabonba érkezett Eckhardt mozgalmának titkára Deák Fe-
renc, a Columbia egyetem tanára. Ettől fogva biztosítva volt ugyan a kapcsolat 
Eckhardt és Wodianer között, közvetve és nehezen Eckhardt és a hazai legális el-
lenzék között, csakhogy ennek már kevés jelentősége maradt, mert Eckhardtot 
1942 nyarától már sem Washington, sem London nem tekintette politikai tényező-
nek. Legfeljebb tanácsokat adhatott a hazai új és régi ellenzéknek ezeket azonban 
vagy nem merték, vagy nem tudták megfogadni. 1943 őszén már a legtekintélye-
sebb szociáldemokrata emigránsnak is volt levelezési kapcsolata pártjával, Bajcsy 
Zsilinszkyvel és a stockholmi követtel, Ullein Reviczky Antallal is, aki akkoriban 
már feladta régi németbarát politikáját, de Budán rá sem hallgattak. 

1944. március 19-e után tehát olyan helyzet alakult ki, hogy egyrészt a baloldali 
emigrációnak, másrészt a Sztójay kormánnyal szakító Követek Tanácsának elég jó 
kapcsolata volt az angolszász hatalmakkal, de ennek jelentősége már csak jövőbeli 
megítélésük szempontjából volt. Azt a Követek Tanácsában felmerült gondolatot, 
hogy Eckhardt vezetésével valamiféle magyar reprezentatív náciellenes képvisele-
tet alakíthatnának ki, már az USA diplomácia is visszautasította, hiába volt 
Eckhardt tekintélye az amerikai magyarság egyik fele körében. Így a Követek Ta-
nácsa Barcza elnökletével működött, akiben az angolok megbíztak ugyan, de hazai 
kapcsolatai a kormánnyal nem lehettek, a most már illegalitásba szorult ellenzéké-
vel alig, Károlyiékkal pedig kölcsönösen nem akartak tudni egymásról.34 A Köve-
tek Tanácsa kapcsolatban állt Eckhardttal, de ő akkor már segíteni nem tudott. Bar-
cza a Követek Tanácsa nevében személyes felhívást intézett Horthyhoz a román 
kiugrás másnapján, augusztus 24-én: „…e válságos órában kötelességemnek tartom 
Főméltóságodhoz fordulni azzal a komoly kérelmünkkel, hogy a háborúnak véget 
vetve fegyverszünetet és békét kérjen…Ha Magyarország ezt a legutolsó alkalmat 
is elmulasztja, a nemzet példátlan katasztrófába zuhan, melyért a felelősség a veze-
tőjét fogja terhelni.”35 Ezt az üzenetet a BBC és más nyugati rádiók magyar adásai 
többször megismételték. Ekkor már meg is indultak a magyar kiugrási előkészületek. 

 
 
34  L. pl. Bakách-Bessenyei György lemondott svájci követ 1944. július 28-i levelét a török követsé-

gen tartózkodó Kállayhoz, Barcza, 1994. II. 356.) vagy Károlyi 1944. december 22-i levelét Jászi-
hoz. (Kivonatosan Károlyi Mihály levelezése V. kötet, Bp., 1983. 74., teljes szövege PL 704. f. 81. 
ő. e. Bakách-Bessenyey leveléből kitűnik, hogy Kállay 1944 februárjában nagyobb pénzalapot he-
lyezett el Svájcban B-B rendelkezésére a német megszállás esetére. Így legalább a Követek Taná-
csának volt pénze.) 

35  Barcza így kommentálja üzenetét és korábbi eredménytelen felhívásait: „A magyar háborús bűnö-
sök…el is nyerték büntetésüket…De ha háborús bűnös volt Imrédy, Bárdossy, Sztójay és Szálasi, 
valamint kormányaik tagjai, legalább háborús bűnös az is, aki őket kinevezte, állásukban megtar-
totta és mindazt, amit elkövettek, mint államfő szentesített és eltűrte. Egy államfő részéről az, 
hogy kormánya vagy annak közegei részéről elkövetett bűnökről nem tud, mentség nem lehet.” 
(Barcza, 1994. II. 158.) 
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Thomas Cochrane, Dundonald 10. earlje, Maranhão márkija (1775–1860) a 19. 
századi brit történelem legendás alakja. Kora egyik legsikeresebb haditengerésze, 
radikális parlamenti képviselő, feltaláló, zsoldos, a chilei, a brazil és a görög hadi-
tengerészet parancsnoka. Fordulatos és színes életéből olyan napjainkig sokat olva-
sott írók merítettek, mint Cecil Scott Forrester, vagy Patrick O’Bryan.  

Thomas Cochrane 1775. december 14-én, egy skót arisztokrata család sarjaként 
a skóciai Annsfieldben látta meg a napvilágot. Apja Archibald Cochrane, Dun-
donald 9. earlje (1748–1831), mint másodszülött fiú először rövid ideig zászlósként 
katonai, majd tengerészkadétként haditengerészeti szolgálatba lépett, ám bátyja ko-
rai halála után a családi birtokra költözött.1 A 9. earl tehetséges vegyész, de csapni-
való üzletember volt. Számos forradalmi találmányából, amelyek többsége a csalá-
di birtokon lévő kőszénmezők hasznosítására törekedett – kátrány előállítása kő-
szénből, illetve kőszénből gáz előállítása, műtrágya előállítása – mások gazdagod-
tak meg, ő viszont teljesen elszegényedett.2 A család anyagi helyzete miatt még a 
kastélyukat is el kellett adniuk. Thomas korán haditengerészeti szolgálatba lépett, 
amely nem volt mentes egy kis csalástól sem. Apja öccse, Alexander Cochrane3 
kapitány ugyanis már kisgyerekként, öt éves korában felvetette nevét a tisztjelöltek 
névjegyzékébe, így amikor ténylegesen megkezdte pályafutását, már – legalábbis 
papíron – több mint egy évtizedes, négy hajón eltöltött szolgálat állt a háta mögött. 
Ez teljesen bevett gyakorlat volt a befolyásosabb családok gyermekei esetén, így 
ugyanis – amennyiben a hivatásos pályát választották – gyorsan előreléphettek a 
rangsorban. Édesapja – biztos, ami biztos – egy tiszti rangot is szerzett számára a 
hadseregnél, ő azonban a tengerészeti pálya mellett döntött.4 Thomasnak – négy 
 
1  The Scots Peerage; edited by Balfour, Sir James, Paul, Volume 3. David Douglas, Edinburgh, 

1906. 360–361. Letölthető a http://www.archive.org/stream/scotspeeragefoun03pauluoft#page/n5/ 
mode/2up címről, látogatva 2010. január 22.  

2  Adkins, Roy–Adkins, Lesley: Jack Tar The extraordinary lives of ordinary seamen in Nelson’s 
navy. London, 2009. 29–30.  

3  Teljes nevén Sir Alexander Forrester Inglis Cochrane (1758–1832). Balfour, 1906. 360.  
4  Harvey, Robert: Cochrane The Life and Exploits of a Fighting Captain. New York, 2001. 7. 

Cochrane korai éveiről lásd még: Dundonald, Thomas Eleventh Earl of - Bourne, H. R. Fox: The 
Life of Thomas, Lord Cochrane, Tenth Earl of Dundonald. London, 1869. Volume I. 1–35. Letölt-
hető: http://www.gutenberg.org/files/13351/13351-8.txt látogatva: 2010. február 10.  
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anyától – nyolc testvére, illetve féltestvére született, egyikük házasságon kívül. Ha-
tan élték meg a felnőttkort, a fiúk mind katonai pályára lépek. Basil Cochrane alez-
redesi, William Erskine Cochrane pedig őrnagyi rangig jutott a hadseregnél, Archi-
bald Cochrane ellenben a haditengerészetnél lett kapitány.5  

Thomas Cochrane 1793-ban, a franciák elleni háború kitörésekor kezdte aktív 
haditengerészeti szolgálatát. Kadétként osztották be a 28 ágyús HMS Hind fregatt-
ra, amelynek nagybátyja Alexander Cochrane volt a parancsnoka. 1795-ben követ-
te nagybátyját a 38 ágyús HMS Thetis fregattra, ahol már címzetes hadnagyként 
szolgált, magát a hadnagyi vizsgát 1796-ban tette le. Mind a Hind, mind a Thetis 
gyakran volt konvojok kísérőhajója, előbbi a Balti-tengeren, utóbbi pedig több utat 
tett meg az amerikai vizek és Nagy-Britannia között.6 1798-ban a földközi-tengeri 
flotta parancsnoka, Lord Keith zászlóshajójára került. Először a 80 ágyús HMS 
Foudroyant, majd a 98 ágyús HMS Barfleur sorhajón szolgált, nyolcadik hadnagy-
ként. Ez a beosztás elvileg hatalmas lehetőség lett volna a gyors előrejutásra, annál 
is inkább mivel Keith, maga is skót lévén, előszeretettel támogatta földijei karrier-
jét. A fiatal tiszt lobbanékony és merész természete azonban, amely legendás sike-
reihez vezetett, ám rengeteg ellenséget is szerzett neki, már itt megmutatkozott. 
Hadbíróság elé kellett állnia, mivel tiszteletlenül viselkedett a zászlóshajó első 
hadnagyával, Philip Beaverrel. A bíróság ugyan felmentette a vád alól, de megrótta 
pimasz viselkedése miatt.7 „Összeférhetetlen természete” ellenére mindössze egy-
szer párbajozott; 1801 februárjában Máltán, egy álarcosbálon különbözött össze 
egy francia royalista tiszttel, akit másnap pisztollyal megsebesített, maga Cochrane 
sértetlen maradt.8  

1800 februárjában a Máltán elfogott, 74 ágyús Genereux sorhajót9 kellett egy 
kis létszámú zsákmányszemélyzettel Port Mahon-ba vinnie. Útközben a hajó tom-
boló viharba keveredett, amelyet csak Thomas és öccse, Archibald elkeseredett 
munkája mentett meg az elsüllyedéstől. Ezzel a sikerrel igazolta alkalmasságát ar-
ra, hogy képes egy hadihajó vezetésére. Az eset más szempontból is szerencsés volt 
a Cochrane fiúk számára. A földközi-tengeri flotta zászlóshajója – a 100 ágyús 
HMS Queen Charlotte – ugyanis 1800. március 17-én egy szerencsétlen baleset 
miatt kigyulladt és felrobbant. A hajón tartózkodó 840 főből, csak 167-en élték túl 
a tragédiát,10 amelynek mértére jellemző, hogy a trafalgári csatában a teljes brit 

 
 5  Balfour, 1906. 362.  
 6  Thomas, Donald: Cochrane Britannia’s Sea Wolf. Annapolis, 2002. 33–54.  
 7  Harvey, 2001. 28–36.  
 8  Thomas, 2002. 63–64.  
 9  A Genereux egyike volt annak a két sorhajónak, amely túlélte az abukíri csatát, a másikat, a 80 

ágyús Guillaume Tell-t a következő hónapban fogták el a britek. James Willam: The Naval History 
of Great Britain From the declaration of War by France in 1793, to the Accession of George IV. 
London, 1837. Volume III. 14–17. Letölthető a http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com 
/~pbtyc/Naval_History/Index.html címről, látogatva: 2010. január 25.  

10  James, 1837. Volume II. 6–8. o.  
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veszteség volt 449 halott és 1241 sebesült.11 Beosztásukból fakadóan a testvérek is 
a tűzoltást irányító tisztek közé kerültek volna, így vélhetőleg ők is a katasztrófa 
áldozatai lettek volna.12  

Thomas Cochrane 1800. március 28-án kapta első önálló beosztását, a 14 ágyús 
HMS Speedy brigget bízták rá. A parányi, túlzsúfolt hadihajó a legtöbb tengerész-
tiszt számára csak karrierje bosszantó állomása volt, szükséges rossz, amellyel iga-
zolhatta, hogy alkalmas a kor legsikeresebb hadihajói, a fregattok vagy a sorhajók 
vezetésére. Thomas Cochrane azonban nem volt átlagos tengerésztiszt, már a 
Speedy parancsnokaként legendává vált. Első útján, májusban, amikor egy 14 ke-
reskedelmi hajóból álló konvojt kísért, elfogott egy francia korzár13 hajót, illetve 
visszafoglalt három a konvojtól leszakadó és az ellenség által elfogott kereskedelmi 
hajót. Ezért jutalomból szabad cirkálásra engedték, azaz tetszése szerint választhat-
ta meg célpontjait az olasz és a spanyol partok mentén.14 Többször is rendkívüli ta-
lálékonysággal cselezett ki ellenséges hajókat. Egyszer például, amikor a Speedy-
nél sokkal erősebb spanyol fregatt, a 32 ágyús El Gamo feltartóztatta, Cochrane 
dán lobogót vont fel, az átvizsgálást pedig úgy kerülte el, hogy elhitette a spanyol 
hajó kapitányával, pestises betegek vannak a hajóján. Máskor, amikor szintén egy 
fregatt üldözte, sötétedés után egy hordókból épített tutajra függesztett egy tatlám-
pát majd eloltotta a Speedy lámpáit. Az ellenséges hajó a csali után ment. Igazi hír-
nevet azonban nem az El Gamo megtévesztésével, hanem ugyanezen hajó 1801. 
május 6-án, Barcelona előtti elfogásával szerzett magának. A spanyol hajón 319 
ember szolgált, a Speedyn mindössze 54, ágyúinak tűzereje pedig alig hetede volt 
ellenfelének. Cochrane azonban ügyes taktikával harcolt. Amerikai zászló alatt kö-
zelítette meg az ellenfelét, amíg olyan közel nem ért, hogy az El Gamo ágyúi egy-
szerűen ellőttek a hajója felett. A spanyoloknak ezért nem maradt más lehetőségük, 
meg kellett próbálniuk átszállni a Speedyre. Amikor azonban a spanyol legénység 
összegyűlt, hogy megrohanja a brit hajót, Cochrane kicsit eltávolodott a Speedyvel 
és kartáccsal lőtt a spanyolok közé.15 Pár ilyen eset után Cochrane maga állt embe-
rei élére – egyedül a Speedy sebésze maradt hátra – és rohammal elfoglalták az el-
lenséges hajót. Emberei egy részét a roham előtt arra utasította fessék feketére az 
arcukat, ezzel is sikerült megzavarnia az ellenfelet. A küzdelem közepén Cochrane 
átkiáltott a lényegében üres Speedyre, hogy még ötven ember azonnal jöjjön át; a 
csel bevált, a spanyolok megadták magukat.16 Az alatt az idő alatt, amíg a Speedy 
parancsnoka volt, Thomas Cochrane több mint 53 ellenséges hadi-, illetve kereske-
delmi hajót fogott el, vagy égetett fel. Egyszer azonban őt is elhagyta legendás sze-

 
11  James, 1837. Volume IV. 79. o.  
12  Adkins, Roy–Adkins, Lesley: The War for All the Oceans From Nelson at the Nile to Napoleon at 

Waterloo. London 2006. 66–67.  
13  Állami megbízólevéllel rendelkező „magánvállalkozó” kalóz.  
14  Adkins–Adkins, 2006. 22.  
15  James, 1837. Volume III. 144–146.  
16  Adkins–Adkins, 2006. 23–26.  
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rencséje. 1801. július 3-án összefutott Charles-Alexandre Linois ellentengernagy 
három sorhajóból és egy fregattból álló kötelékével. Cochrane minden tőle telhetőt 
megtett, de az ellenséges hajóraj és a part közé szorult, több órás üldözés után be-
kerítették, így kénytelen volt megadni magát.17  

Szerencséje azonban most sem hagyta el, Linois hajóraja ugyanis gyors egy-
másutánban kétszer is megütközött Sir James Saumarez ellentengernagy köteléké-
vel. Az elsőben, amelyet Cochrane még fogságból nézett végig – szokatlan módon 
– a franciák győztek. Ám a második összecsapásban,18 amikor Cochrane már Gib-
raltárban tartózkodott, mert becsületszóra elengedték, már a britek kerekedtek felül. 
Cochrane-t így kicserélhették az egyik elfogott francia tiszttel.19 A Speedy elveszí-
tése miatt hadbíróság elé kellett állnia, de tekintettel a franciák hatalmas erőfölé-
nyére felmentették.20 

1801. augusztus 8-án kapitány-helyettessé21 nevezték ki. A kinevezése nem 
ment minden bonyodalom nélkül. Cochrane ugyanis azt szerette volna, ha hadna-
gyát is előreléptetik az El Gamo elfogásában játszott döntő szerepe miatt. Sir John 
Jervis, az admiralitás első lordja viszont ezt elutasította azzal, hogy az akcióban a 
Speedynek alig volt személyi vesztesége, így a hadnagy nem léphet előre. Böl-
csebb ember annyiban hagyta volna a döntést, Cochrane azonban rögtön repliká-
zott, emlékeztetve a derék lordot, hogy legnagyobb győzelme, a Saint Vincent foki 
csata22 alatt zászlóshajója mindössze egyetlen halottat veszített. Jervis innentől 
fogva élete végéig Thomas Cochrane egyik legnagyobb haragosa lett.23  

Az amiensi béke idején az edinburghi egyetem hallgatója lett. 1803-ban, a hábo-
rú kiújulásakor ismét szolgálatra jelentkezett. Az első lorddal való rossz viszonya 
miatt csak egy átalakított szénszállító hajót, a 22 ágyús HMS Arab-ot bízták rá.24 A 
leromlott állapotú egység, illetve rosszul képzett lázongó legénysége nem kis kihí-

 
17  Mostert, Noel: The Line Upon a Wind The Greatest War Fought at Sea under Sail 1793–1815. 

London, 2007. 402–403. 
18  1801. július 8-án, az első algecirasi csatában brit részről 6 sorhajó ütközött meg a partvidék erődjei 

és 14 ágyúnaszád által támogatott francia hajórajjal. Az összecsapás közben egy brit sorhajó zá-
tonyra futott és elfogták. Július 12-én, a második algecirasi csatában brit részről 6 sorhajó, egy fre-
gatt és két kisebb hadihajó, míg a másik oldalon négy francia és hat spanyol sorhajó, két francia és 
egy spanyol fregatt, illetve egy kisebb hadihajó vett részt. A britek egy francia sorhajót elfogtak, 
két 112 ágyús spanyol sorhajó pedig – az éjszakai sötétben – egymással bonyolódott tűzharcba, 
melynek a végén mindkettő felrobbant. James, 1837. Volume III. 123–131. 

19  Adkins–Adkins, 2006. 94–95.  
20  Thomas, 2002. 74.  
21  A post captain kifejezés olyan tisztet jelölt, aki kisebb hajók parancsnoka, de rangban még nem 

kapitány.  
22  1797. február 13-án a spanyol flotta ellen vívta az összecsapást. Jervisnek 15, a spanyoloknak 27 

sorhajója vett részt az ütközetben. A britek négy ellenséges hajót fogtak el. Ebből kettőt a Horatio 
Nelson kommodor vezette 74 ágyús HMS Captain. Jervis ezzel érdemelte ki a Saint Vincent lordja 
címet. James, 1837. Volume II. 29–45.  

23  Adkins–Adkins, 2006. 95–96. 
24  Harvey, 2001. 65.  



THOMAS COCHRANE, A TENGERI FARKAS 

 

113 

vást jelentett, Cochrane azonban még ezzel a ronccsal is képes volt egy amerikai 
blokádtörő hajó elfogására, ezért Jervis az Északi-tengerre, az Orkney-szigetekhez 
helyezte át. Hivatalosan a helyi halászokat kellett megoltalmaznia, ám a hatékony 
brit blokád miatt azokat lényegében nem fenyegette senki, már ha egyáltalán hajó-
zott valaki azokon a viharos vizeken.25  

Cochrane számára az 1804-es brit kormányváltás hozta meg a változást. De-
cemberben az új építésű, 32 ágyús HMS Pallas fregatt parancsnokává nevezték ki. 
Első megbízatása minden brit tengerész álma volt, szabad cirkálás a spanyol kincs-
szállító hajók útvonalán. Elkövetkező útján számos hajót fogott el, köztük egy spa-
nyol kincses galliont is. A Pallas legénysége számára 300 000 £ zsákmánypénzt 
ítéltek meg.26 Az „Arany Pallas” minden egyes tengerésze dúsgazdag lett, de külö-
nösen a kapitány, Thomas Cochrane.27 Egyedül ezen az útján 75 000 £-ot keresett, 
amit annak fényében kell szemlélni, hogy a Pallas kapitányaként havi 11 £ és 4 
shilling volt a fizetése.28 Ezt követően konvojkíséretre osztották be hajóját. 
Cochrane ekkor figyelt fel arra, hogy mennyire megbízhatatlanok a konvojok éj-
szakai mozgásában jelentős szerepet játszó tatlámpák.29 Gyorsan tervezett is egy 
jobbat, majd egy barátját megkérte, nevezzen helyette a Royal Navy kiírására. Miu-
tán lámpája megnyerte a versenyt, Cochrane felfedte az Admiralitás előtt, hogy ő a 
tervezője. Nem is rendeltek belőle egy darabot sem. 1806. április ötödikéről hato-
dikára virradóra a Pallas csónakjai a Gironde-torkolatban megtámadták és elfoglal-
ták a 14 ágyús Tapageuse korvettet. Ugyanakkor viszont magát a Pallas-t – amely-
nek fele legénysége részt vett a támadásban – három francia korvett támadta meg, s 
bár a három hajó együttes tűzereje (56 ágyú), illetve a rajtuk szolgáló tengerészek 
száma elvileg biztos győzelmet ígért, mégis Cochrane aratott sikert, ellenfelei part-
ra futtatták hajóikat, hogy elkerüljék a fogságot. Cochrane az elkövetkező hetekben 
kisebb egységek partra tételével telegráf30 állomásokat égetett fel. Egyik fő feladata 
ekkor a rochefort-i francia hajóraj megfigyelése volt. Május 14-én, a kikötő köze-
lében hajója összecsapott a jóval erősebb 40 ágyús Minerve fregattal, az ellenséges 
hajó már védekezésre képtelen roncs volt, amikor két további francia fregatt sietett 
a segítségére, így Cochrane kénytelen volt visszavonulni.31  

 
25  Thomas, 2002. 82–85.  
26  Adkins–Adkins, 2006. 159–161. A brit gyakorlat az volt, hogy az elfogott hajókért a kincstár egy 

– meglehetősen nyomott árú – összeget fizetett, amelyet aztán szétosztottak a hajó legénysége kö-
zött. Az 1805-ben érvényben lévő szabályok szerint ebből egy nyolcad járt a területen parancsnok-
ló tengernagynak, egynegyed a kapitánynak, egy-egy nyolcad a tiszteknek, illetve a tiszthelyette-
seknek és egynegyed a matrózoknak és a tengerészgyalogosoknak. Rodger, N. A. M.: The 
Command of the Ocean A Naval History of Britain, 1649–1815. London 2006. 522–525. 

27  The Oxford Illustrated History of the Royal Navy; edited by Hill, J. R., Oxford, 2002. 147.  
28  Rodger, 2002. 623.  
29  A kereskedelmi hajók sötétedés után az előttük haladó hajók tatlámpáját követték.  
30  A telegráf állomások zászlójelek és egy szemafor segítségével továbbítottak üzenetet.  
31  James, 1837. Volume IV. 229–233.  
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1806 augusztusában a 38 ágyús HMS Imperiuse fregatt parancsnoka lett, s egy-
ben átvezényelték a Földközi-tengerre. Saját maga tervezett és gyártatott le egy kü-
lönleges evezős bárkát, amelyből könnyebben lehetett megrohamozni a partot. 
Módszeres rajtaütésekkel zaklatta a spanyol és a francia partmenti hajózást, illetve 
a partvidék katonai célpontjait. Bevett gyakorlata volt, hogy a partvidék erődjei tö-
vében lehorgonyzott ellenséges hajókat éjszakai rajtütéssel, csónakos támadással 
foglalta el, majd az ellenséges ágyúk tüzében elhajózott velük. Esztelenül vakme-
rőnek tűnő akcióit ugyanakkor mindig rendkívül alapos előkészületek és tervezés 
előzte meg. Emberei életére mindig nagyon vigyázott, támadásai többségénél sebe-
sült is alig akadt közöttük.32 1808-ban, miután Napóleon megszállta Spanyolorszá-
got, Cochrane-t a spanyol gerillák támogatására vezényelték. Az elkövetkező hó-
napokban a fiatal tiszt lényegében újraírta a „kisháborúk” fejezetet a Royal Navy 
kézikönyveiben.33 Több helyen elvágta a franciák felvonulási útvonalait, elpusztí-
totta a hidakat, illetve sziklaomlásokkal emelt torlaszokat. Július 31-én a gerillák-
kal közösen bevette Mongat kiserődjét, amivel elvágta a barcelonai francia helyőr-
ség összeköttetését Franciaországgal. 1808 augusztusa és szeptembere folyamán 
hajójával végigdúlta a Spanyolországhoz közel eső francia partvidéket, elfoglalt és 
felégetett hat telegráf állomást és 14 csendőrőrsöt. 250 főnyi legénységű hajójával 
közel 2000 francia katonát kötött le ezzel a hadművelettel.34 Az egyik telegráf ál-
lomásnál elvitte a kódkönyveket, az összes többi papírt elégettette, így a franciák – 
abban a hitben, hogy a nem sérült a titok – továbbra is azt a kódot használták, ame-
lyet már a partmentén haladó brit hajók is el tudtak olvasni. Ekkor hajójának kriti-
kusra csökkentek az édesvíz tartalékai, így felhajózott a Rhone-on, és mélyen fran-
cia földön pótolta készleteit.35 Amikor a franciák ostrom alá vették a spanyolok ke-
zén lévő Rosas erődjét, a segítségül küldött brit egységek között ott volt az Im-
perieuse is. Cochrane érkezésekor az erődrendszer legfontosabb elemének tartott 
Fort Trinidad védelmét már kilátástalannak találták a spanyol védők, a többi brit 
hajó tengerészgyalogosait is kivonták onnan. November 27-én azonban Cochrane 
átvette a védelem irányítását és 80 embere, illetve a még élő 80 spanyol gerilla se-
gítségével december 5-éig megtartotta az erődöt, lehetővé téve, hogy a kapituláló 
Rosas védői visszavonulhassanak a tengeren horgonyzó brit hajókra. Az utolsók 
között hagyta el Fort Trinidadot, amelyet felrobbantott, hogy ne kerüljön használ-
ható állapotban a franciák kezébe.36 Cochrane akkora már kiérdemelte a franciáktól 
és magától Napóleontól is a tengeri farkas nevet.37 Jellemző viszont, hogy a kon-
zervatív Admiralitás mennyire nem értette meg azt a feladatot, amelyet Cochrane 

 
32  Adkins–Adkins, 2006. 229–230.  
33  Monstert, 2007. 552–553.  
34  James, 1837. Volume 5. 88–89. 
35  Monstert, 2007. 560–561.  
36  James, 1837. Volume V. 90–91.  
37  Adkins–Adkins, 2006. 237.  
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olyan kiválóan ellátott, hogy elismerés helyett megrótták azért, mert a többi kapi-
tányhoz képest túl sok puskaport használt fel.38  

1809 februárjában a francia bresti flotta kitört az Atlanti-óceánra, de hamarosan 
beszorult a Rochefort előtt kialakított védett horgonyzóhelyre. A csatornaflotta pa-
rancsnoka, az óvatos James Gambier tengernagy megelégedett a blokáddal, ezért 
március 21-én az Admiralitás első lordja – Lord Mulgrave – az éppen hazatérő, a 
térséget korábbi bevetései alkalmával jól megismerő Thomas Cochrane-t bízta meg 
a francia kötelék megtámadásával. Cochrane először visszautasított a felkérést, rá-
világítva – fiatal tisztként – nincs meg a szükséges tekintélye egy ilyen akció veze-
tésére, ráadásul megbízatása komoly féltékenységre adna okot tiszttársai között. Az 
első lord azonban hajthatatlan volt, így – a csatornaflotta kapitányainak nem kis 
felháborodása mellett39 – április 11-éről 12-ére virradó éjszaka Cochrane vezette 
Basque Roads-nál a gyújtóhajós támadást. Cochrane-nak eközben meg kellett küz-
denie Gambier ellenállásával is, aki keresztény emberhez méltatlannak találta a 
gyújtóhajók alkalmazását. A bevetett gyújtóhajók egy részét Cochrane tervei alap-
ján alakították ki.40 A támadás sikerrel indult, a gyújtóhajók elől menekülő tizenegy 
francia sorhajó és négy fregatt közül csak két hajó nem feneklett meg. A mozgás-
képtelenné vált ellenség megsemmisítése azonban nem történt meg. Gambier sem-
miben sem támogatta Cochrane-t, aki lényegében egyedül, pár kisebb hajó támoga-
tásával támadt a franciákra.41 Cochrane-nak még így is sikerült felégetnie négy 
sorhajót, illetve egy fregattot, de ha csak egy-két brit sorhajó, illetve néhány fregatt 
csatlakozott volna hozzá, akár az egész hajórajt megsemmisíthették, illetve elfog-
hatták volna.42 Később, Szent Ilona szigetén Napóleon is kifejtette, ha Cochrane 
megkapta volna a szükséges segítséget, az egész francia kötelék elveszett volna.43 
Gambier azonban támogatás helyett április 15-én hazaküldte az okvetetlenkedő 
tisztet. Az összecsapás után Cochrane ünnepelt hősként tért haza, a Bath-rend lo-
vagja lett, egy fregattokból álló köteléket bíztak volna rá, ám sértette igazságérzetét 
az, hogy a parlament magas elismerést és évjáradékot akart megszavazni Gambier 
tengernagynak. Ellenvéleményének számos helyen hangot adott, egyebek mellett a 
parlamentben is, amelynek 1806 és 1818 között volt képviselője. Gambier hadbíró-
sági tárgyalást kért maga ellen, ahol a barátaiból összeállított bíróság természetesen 
felmentette.44 A konzervatív Admiralitás ettől fogva leplezetlen ellenszenvvel vi-
seltetett Thomas Cochrane-nal szemben, aki ezt követően sokáig nem kapott újabb 
feladatot, rendelkezési állományba helyezték, azaz csak a fizetése felét kapta meg. 
Haditengerészként – úgy tűnt – véget ért a pályafutása.  

 
38  Adkins–Adkins, 2006. 242.  
39  Rodger, 2002. 555–556.  
40  Monstert, 2007. 567–568.  
41  Lambert, Andrew: War at Sea in the Age of Sail 1650–1850. New York, 2005. 188–189.  
42  A csatáról bővebben lásd: James, 1837. Volume V. 98–130.  
43  Idézi: Adkins–Adkins, 2006. 278–279.  
44  Monstert, 2007. 572–574.  
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Thomas Cochrane ezt követően minden energiájával a flotta berkeiben burjánzó 
korrupció ellen lépett fel, illetve a választójogi reform mellett – a pár szavazóval 
rendelkező, úgynevezett „rothadt székek” megszüntetéséért – szállt síkra. Jellemző 
azonban a kor politikai viszonyaira, hogy 1806-ban maga Cochrane is egy ilyen 
körzetből került a parlamentbe, ráadásul később beismerte, hogy ő is – mint min-
denki más akkoriban – megvette a szavazatokat.45 Parlamenti szereplése azonban – 
legalábbis a nép körében – hamar népszerűvé tette, így 1807-ben már egy lényegé-
ben tisztességes választást követően lett Westminster parlamenti képviselője. Az a 
lobbanékonyság, könyörtelenség és agresszivitás azonban, amely harctéri parancs-
nokként kiválóvá tették, nem váltak előnyére politikai pályáján. Jellemző erre az az 
eset, amikor 1810-ben egyik politikai szövetségesét Sir Francis Burdett-t koholt 
vádak miatt le akarták tartóztatni. Amikor Sir Francis elbarikádozta magát londoni 
lakásában, megérkezett Cochrane teljes fegyverzetben, hogy segítsen. Védelmi 
előkészületei láttán azonban – amelyek vélhetőleg számos rendőr halálához és a 
ház porig rombolásához vezettek volna – Burdett inkább megadta magát.46 Ettől 
fogva egyedül vívta harcát a kormányzattal szemben; lényegében sikertelenül. So-
kat ígérő találmányait is rendre félresöpörték. 1812-ben például újfajta, óriási mo-
zsárágyúként működő bombázóhajó, illetve különleges mérges gázt fejlesztő gyúj-
tóhajó terveit nyújtotta be a kormányhoz. Hosszas vita után azzal utasították el öt-
letét, hogy nem szabad engedni, hogy ez a borzalom bevetésre kerüljön, mert akkor 
a későbbiekben az ellenség is bevetheti azt a brit erők ellen. Tervét a krími háború 
idején újra benyújtotta, ismét elutasították, sőt 1895-ig titkosították.47  

1812-ben családja heves tiltakozása ellenére Thomas Cochrane feleségül vette 
Katherine Frances Corbett Barnes-t. 48 A tizenhat éves árva úgy elbűvölte az akkor 
már 37 éves Cochranet, hogy még azzal sem törődött, hogy dúsgazdag bácsikája, 
Basil Cochrane kitagadta örökösei közül.49 Katherine tökéletes választásnak bizo-
nyult; akkor is kitartott férje mellett, amikor mindenki elfordult tőle, később pedig 
külföldi útjain is hű társa volt. Hat gyermekkel ajándékozta meg a tengeri farkast, 
közülük öt élte meg a felnőttkort.50  

1814-ben úgy tűnt, végre ismét felragyogott a szerencsecsillaga, hiszen nagy-
bátyja, Sir Alexander Cochrane altengernagy – aki már oly sokszor lendített hadi-

 
45  Amikor először indult nem fizetett a szavazatokért, nem is választották meg. Thomas, 2002. 90–99.  
46  Harvey, 2001. 154–158.  
47  Thomas, 2002. 192–198., illetve Harvey, 2001. 323–326. 
48  A pár többször házasodott, az 1812-ben kötött polgári esküvő mellett 1818-ban az anglikán, 1825-

ben pedig a skót egyház szertartásai szerint is egybekeltek. Mindez azonban oda vezetett, hogy el-
sőszülött fiuk Thomas Barnes Cochrane, apja halála után csak nagy nehézségek árán örökölhette 
meg Dundonald earljének címét, illetve lehetett a Lordok Házának tagja, mert kétségek merültek 
fel „törvényes” származása felől.  

49  Henty, George Alfred: With Cochrane the Dauntless A Tale of the Exploits of Lord Cochrane in 
South American Waters. Glasgow and Dublin, 1897. 161.  

50  Négy fia közül ketten szolgáltak a Royal Navy-nél, Sir Arthur Auckland Leopold Pedro Cochrane 
tengernagy és Ernest Grey Lambton Cochrane kapitány. Balfour, 1906. 365–366.  
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tengerészeti pályafutásán – zászlóshajója, a 80 ágyús HMS Tonnant51 parancsnoká-
nak kérte fel.52 Közvetlenül az amerikai hadszíntérre való indulásuk előtt azonban 
olyan eseményre került sor, amely – átmenetileg – véget vetett Cochrane tengeré-
szeti és politikai pályafutásának.53 1814 februárjában Thomas Cochrane is beleke-
veredett az úgynevezett nagy tőzsdei botrányba.54 Az ügyben eljáró bíróság elnöke 
a konzervatív párt egyik erős embere, Lord Ellenborough volt, aki már több radiká-
lis politikus ellen hozott, legalább is vitatható ítéletet. Jellemző, hogy Cochrane 
bűnössége mellett az volt a legkomolyabb érv, hogy az egyik összeesküvő az uno-
katestvére, a másik pedig a brókere volt. Perdöntő bizonyíték volt az is, hogy az ál-
hírt terjesztő porosz arisztokrata a botrány napján meglátogatta, mert – Cochrane és 
több tanú szerint – lövészkiképzőnek jelentkezett a HMS Tonnant zászlóshajóra. 
1814. június 20-án egy év börtönre és 1000 £ bírságra ítélték, emellett egy óráig a 
tőzsde előtti pellengérre is ki kellett volna állnia.55 A pellengérre azonban nem kel-
lett kiállnia, mert a londoni rendőrség – megbízható informátorokra hivatkozva – 
jelezte, hogy az tömeges zendüléshez vezetne. 1814. július 5-én megvonták parla-
menti mandátumát, ám vétkességéről a közvélemény olyannyira nem volt meggyő-
ződve, hogy július 16-án elsöprő többséggel újra bizalmat kapott a pótválasztá-
son.56 Nem csak politikai ellenfelei léptek fel ellene: az Admiralitás – nem meglepő 
módon – örömmel kizárta a Királyi Haditengerészet kötelékéből, míg a trónörökös 
a Bath-rendtől, azaz lovagi címétől fosztotta meg. Thomas Cochrane ezt követően 
élete végéig nevének tisztázásáért küzdött.57 Börtönéből 1815-ben megszökött, de 
ismét elfogták, így teljes büntetését le kellett töltenie. Szökésére hivatkozva később 

 
51  Abukirnál zsákmányolt francia építésű hajó. 
52  Thomas, 2002. 214–215.  
53  Ha nincs ez a szerencsétlen eset, akkor Thomas Cochrane – aki a partvidék elleni rajtaütések egyik 

legkiválóbb szakértőjének számított a Királyi Haditengerészetnél – minden bizonnyal részt vett 
volna Washington 1814-es felégetésében.  

54  Napóleon halálhírét keltve egyes értékpapírok, különösen a kormány Omnium nevű kötvényének 
árfolyama robbanásszerű emelkedését sikerült elérni. Később persze az összes értékpapír ára zu-
hanni kezdett. Maga Cochrane 139 000 £ értékű Omniumon adott túl. Azonban rögtön azt követő-
en, hogy az ára egy százalékkal nőtt, brókere többszörös hasznot érhetett volna el, ha kivárja az ár-
folyam maximális értékét. Az Omniumok eladásával ugyan nyert 2000 £-ot, ám a többi értékpapír-
jának árzuhanása miatt összességében csak 10 £ haszna volt aznap.  

55  A teljes peranyagot lásd: Gurney, William Brody: The Trial of Charles Random de Berenger, Sir 
Thomas Cochrane, Commonly Called Lord Cochrane, the Hon. Andrew Cochrane Johnstone, Ri-
chard Gathorne Butt, Ralph Sandom, Alexander M’Rae, John Peter Holloway and Henry Lyte. 
London, 1814. Letölthető: http://www.gutenberg.org/files/21027/21027-h/21027-h.htm címről, láto-
gatva 2010. február 10. Cochrane március 11-én tett vallomása a 34–38. oldalon olvasható 

56  Még napjaink szakirodalma is megoszlik Cochrane vétkessége kapcsán. Jómagam – a peranyag át-
olvasása után – úgy vélem koncepciós eljárás volt, amelynek célja a forrófejű politikai radikális 
félreállítása volt.  

57  A 19. század folyamán három felülvizsgálata is volt a pernek, Thomas Cochrane-t mindhárom 
esetben ártatlannak találták. A végső szót szerintem a parlament mondta ki. 1876-ban örökösei 
40 000 £ kártérítést kaptak a brit kormánytól, mivel egy parlamenti vizsgálóbizottság ismét tör-
vénytelennek és igazságtalannak találta az ellene lefolytatott eljárást. Thomas, 2002. 344–351. 



KAISER FERENC 

 

118

újra perbe fogták, ám a kiszabott 100 £ büntetést választói közadakozásból fedez-
ték.58 Börtönidejét nem töltötte haszontalanul, újfajta gázlámpát tervezett London 
utcáira, amelyből 400-at vásárolt a város.59   

1818-ban – belefáradva a trónörökös és a kormányzat elleni reménytelen harcá-
ba – elhagyta az Egyesült Királyságot.60 Közvetlenül Chilébe indulása előtt köszönt 
le a képviselőségről, utolsó beszédében újfent síkraszállt a parlamenti reform mel-
lett. Még 1817 májusában elfogadta a chilei vezető Bernardo O’Higgins meghívá-
sát, így a függetlenségéért küzdő ország haditengerészetének első parancsnoka lett, 
altengernagyi rangban. Indulását az késleltette, hogy meg akarta várni az általa a 
chilei flotta számára rendelt gőzhajtású hadihajót, azonban a spanyolok sikeres el-
lentámadása miatt, ezen egység nélkül indult útnak.61 Cochrane 1818 novemberé-
ben érte el Valparaiso-t és azonnal átvette a kezdeményezést. Érkezése döntő mó-
don befolyásolta a tengeri, ezzel együtt a szárazföldi küzdelmek menetét. A három 
fregattból és egy kisebb hadihajóból álló köteléke,62 rajtaütések sorozatát hajtotta 
végre a spanyol partmenti állások ellen, emellett blokád alá vette a spanyolok ke-
zén lévő Callao kikötőjét.63 1820. április harmadikáról negyedikére virradó éjszaka 
mindössze 300 embere élén bevette Valdivia városát, amelyet pedig hét erőd, 128 
ágyú és 800 fős helyőrség védett. A városban lévő tekintélyes fegyver és élelmi-
szerkészletek mind a chilei kormány kezébe kerültek.64 O’Higgins ezt követően Pe-
ru felszabadítására küldte, amelyet Jose San Martival együttműködve – aki a szá-
razföldi erőket vezette – hajtott végre. Már a támadás kezdetén döntő sikert ért el, 
amikor 1820. november 5-éről 6-ára virradó éjszaka rajtaütéssel elfoglalta a spa-
nyol flotta legnagyobb egységét a térségben, a 44 ágyús Esmeralda fregattot. Sike-
rei nagyságával azonban irigyei és ellenségei száma is gyorsan nőtt, így egyre fe-
szültebbé vált viszonya a chilei vezetéssel.65 Cochrane eközben több tervet is ki-
dolgozott Napóleon kiszabadítására, ugyanis egy egységes dél-amerikai birodalom 
élére kívánta állítani a franciák egykori császárát. Napóleon 1821-es halála azon-
ban véget vetett Cochrane ilyen irányú álmainak.66 1822. november 29-én – vállalt 

 
58  Balfour, 1906. 364.  
59  Dundonald-Bourne, 1869. Volume I. 51. 
60  Érdekes viszont, hogy ekkor aratta egyik legnagyobb üzleti sikerét. Sir Marc Ismabard Brunellel – 

a híres vasút- és gőzhajóépítő Isambard Kingdom Brunell apjával – közösen szabadalmaztak egy 
újfajta, alagútfúrásnál használatos pajzsot. Ezzel a módszerrel épült 1825 és 1843 között a Temze-
alagút. Harvey, 2001. 307–310.  

61  Thomas, 2002. 243–244.  
62  Zászlóshajója az 50 ágyús O’Higgins fregatt volt.  
63  Henty, 1897. 170–181. 
64  Thomas, 2002. 252–261. 
65  Henty, 1897. 253–258. 
66  Adkins–Adkins, 2006. 472. 
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feladatát teljesítve, illetve lehetetlen helyzetbe kerülve – Cochrane leszerelt a chilei 
haditengerészettől és elindult új megbízatása helyszínére.67 

Thomas Cochrane 1823. március 21-én megkezdte szolgálatát a brazil lázadók 
haditengerészete élén. Májusban Bahiánál 3 fregattal és egy gyújtóhajóval blokád 
alá vette a brazil vizeken tartózkodó portugál flottát (3 sorhajó, 5 fregatt és 7 ki-
sebb hadihajó), majd rákényszerítette a portugálokat Maranhão kiürítésére.68 Sike-
reit nem csak határozottságának, hanem annak is köszönhette, hogy lázongott a 
portugál hajóraj legénysége. (Nem volt egyébként sokkal különb a helyzet a láza-
dók hajóinak esetében sem.) Miután elfogta a visszavonuló portugál konvoj hajói-
nak többségét,69 egyetlen hajójával bevette a várost, majd a közeli Pará-t is. Mind-
kétszer csellel élt, azt hazudta a portugál védőknek, egy hatalmas támadó haderő 
előőrse, amely nemsokára megjelenik a város előtt. Ezt követően, azonban ismét 
balszerencse érte, őrjáratozás közben új zászlóshajóját, a Piranza nevű fregattot 
tomboló vihar lepte meg az Atlanti-óceánon. A súlyosan megrongálódott hajóval 
nem merte megkockáztatni a visszautat Brazíliába, így inkább Portsmouthba vitte, 
ahol kijavíttatta. A brazil kormány viszont ezt úgy értelmezte, hogy Cochrane de-
zertált és 1825-ben megfosztotta parancsnoki címétől. Jellemző az ekkor Brazíliá-
ban uralkodó kaotikus viszonyokra, hogy Cochrane – kegyvesztettsége előtt – egy 
rövid időre Maranhão tartomány kormányzója lett, sőt I. Pedro császár Maranhão 
márkijává is tette.70 Mivel mindkét, őt felfogadó kormánytól haraggal vált el – saját 
bevallása szerint – zsoldos vállalkozásaival nem, hogy nem gazdagodott, hanem 
20 000 £ veszteséget szenvedett el.71  

1825. november 10-én ünnepelt hősként tért haza Nagy-Britanniába. Mivel 
azonban az ország még mindig ellenségei irányítása alatt állt, Thomas Cochrane 
ismét külföldi szolgálatba lépett. 1827 márciusa és 1828 decembere között a görög 
haditengerészetet vezette, mérsékelt sikerrel. Talán itteni munkája volt élete legna-
gyobb kudarca.72 Akkora volt az erők különbsége, akár mennyiségi, akár minőségi 
téren a török-egyiptomi, illetve a görög haditengerészetek között, amivel Cochrane 
sem tudott mit kezdeni, ráadásul nem egy esetben árulással is meg kellett küzdenie. 

 
67  Cochrane chilei éveiről bővebben lásd: Cochrane, Thomas Tenth Earl of Dundonald: Narrative of 

Services in the Liberation of Chili, Peru and Brazil from Spanish and Portugese Domination; Vo-
lume I., James Ridgway, London, 1859. Letölthető: http://www.gutenberg.org/files/14914/14914-
8.txt látogatva 2010. február 14.  

68  Thomas, 2002. 280–291. 
69  A kötelékbe a már említett hadihajók mellett közel 70 kereskedelmi hajó is beletartozott, amelyek 

közül csak 13 ért haza Portugáliába. A kereskedelmi hajók oroszlánrészét Cochrane zászlóshajója, 
a 33 ágyús Maria de Gloria fogta el.  

70  Cochrane brazíliai éveiről bővebben lásd: Cochrane, 1859. Volume II., Letölthető: http:// 
www.gutenberg.org/files/14479/14479-8.txt látogatva 2010. február 14. 

71  Henty, 1897. 359–379. Személyes véleményem szerint egyik kormány sem volt hajlandó kifizetni 
a számára járó kiadós, mai pénzre átszámítva sok-sok millió dolláros zsákmánypénzt, amely pedig 
az általa elfogott hadianyagok és javak után járt volna neki.  

72  Cochrane görögországi tevékenységét bővebben lásd: Dundolnald-Bourne, 1869. Volume II. 1–134.  
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Nem sikerült felmentenie például az Akropolis védőit sem.73 Problémáit tetézte to-
vábbá, hogy – saját állítása szerint – még chilei és brazíliai évei sem készítették fel 
arra a nagyfokú hozzá nem értésre és korrupcióra, amit a görög flottában tapasz-
talt.74 Abban azonban Cochrane-nak is szerepe volt, hogy kikényszerítették az eu-
rópai nagyhatalmak beavatkozását, ami végül is a mindent eldöntő navarinói tenge-
ri csatához, ezzel együtt Görögország függetlenségéhez vezetett.75  

1830-ban, IV. György király halála és a konzervatív kormányzat választási ve-
resége után nyílt meg az út Thomas Cochrane jogi és erkölcsi rehabilitációja előtt. 
1831. július elsejével, atyja halála után, Dundonald 10. earlje lett, ezzel bekerült a 
Lordok Házába,76 ami egyben azt is jelentette, hogy – bár megkezdte politikai pá-
lyája újraépítését – többé már nem lehetett a képviselőház tagja. 1832-ben rehabili-
tálták, így újra a Királyi Haditengerészet tisztje lehetett, immáron zászlóstisztként, 
május 2-ától kék lobogós77 ellentengernagyi rangban szolgált.78 Addig azonban 
nem vállalt aktív szolgálatot, amíg lovagi címét, azaz a Bath-rend keresztjét vissza 
nem kapta.79 Ettől függetlenül, szolgálati éveinek előrehaladtával tovább lépkedett 
előre a rangsorban. 1847. május 22-én, Viktória királynő személyes közbenjárás-
ára, visszanyerte lovagi címét. 1848 és 1851 között az észak-amerikai és nyugat-
indiai regionális tengerészeti parancsnokság élén állt, először vörös lobogós alten-
gernagyként, majd kék lobogós tengernagyként.80 Eltökélt támogatója volt a gőzha-
józásnak, gőzgépet, hajócsavart szabadalmaztatott, sőt 1851-ben kifejlesztett egy 
bitumennel működő gőzgépet is.81 1854-ben, a krími háború idején, komolyan fel-
vetődött a neve a Balti-tengerre küldendő flotta parancsnokaként, ám végül is – ar-
ra hivatkozva, hogy egy kockázatos támadással elveszítené a rábízott hajókat – 
mégsem ő kapta a kinevezést.82  

A vén tengeri farkas hosszú betegeskedés után, 1860. október 31-én elsőszülött 
fia kensingtoni házában halt meg.83 84 évet élt, amely idő alatt ő is rengeteget tett 
azért, hogy a brit oroszlán közel egy évszázadon keresztül vitathatatlan ura legyen 
a világtengernek, így létrejöjjön a Brit Birodalom. A rossz természetű vén martalóc 
vagy egy korábbi kor embere volt, vagy messze megelőzte saját korát. A technikai 
újítások iránti lelkesedése, kora technológiájának magabiztos ismerete, számtalan 
előremutató újítása messze kiemelte őt kora „vaskalapos” tengerésztisztjei, tenger-

 
73  Thomas, 2002. 305–306.  
74  Henty, 1897. 383.  
75  James, 1837. Volume VI. 144.  
76  Balfour, 1906. 364. 
77  A brit flottában a zászlóstisztek rangidősségét a lobogójuk színe jelezte, a kék volt a rangban a leg-

fiatalabb, ezt követte a fehér, majd a vörös.  
78  Ez azért volt lehetséges, mert a kizárásától eltelt időt is beszámították szolgálati évei közé.  
79  Harvey, 2001. 303–306. 
80  Thomas, 2002. 327–333. 
81  Harvey, 2001. 225–226. és 307–308.  
82  Cochrane életének 1831 utáni korszakát illetően bővebben lásd: Dundolnald-Bourne, 197–370. 
83  Balfour, 1906. 365.  
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nagyai közül. Ugyanakkor az a pökhendi stílus, ahogy feljebbvalóival viselkedett 
inkább a középkori, koraújkori zsoldosok világát idézte, és már nem volt jellemző 
kora európai fegyveres erőire. Az általa oly magas szinten vívott tengeri kis háború 
is jobban illett a kalózkodás fénykorát jelentő 17. századhoz, vagy napjaink 
aszimmetrikus konfliktusaihoz, mint a napóleoni háborúk hagyományos keretei 
között zajló tengeri hadviseléséhez. Nem véletlen, hogy ragyogó képességei ott ér-
vényesülhettek igazán, ahol eleve rendkívül korlátozott erők álltak szemben egy-
mással, a gyarmati sorból éppen függetlenné váló Latin-Amerikában. Talán ha si-
mulékonyabb, kompromisszumkészebb természettel rendelkezik, megadatott volna 
számára élete álma, hogy hazája lobogója alatt, háborúban vezessen nagyobb flot-
taköteléket. Robin Hood-szerű alakja azonban mind a mai napig megragadja az 
emberek képzeletét – A kapitány és katona című filmet megnéző, vagy a regénye-
ket elolvasó emberek többsége semmit sem tud Lord Gambierről, vagy IV. György 
királyról, de a Cochrane-féle hadicsínyek, merész és egyedi megoldások emléke 
mind a mai napig él. Síremléke a Westminster apátságban nemzeti kegyhely: olyan 
hírességek társaságában nyugszik, mint I. Erzsébet királynő, a két William Pitt, 
Charles Darwin, Isaac Newton, Charles Dickens, Rudyard Kipling, vagy Laurence 
Olivier, illetve Diana walesi hercegnő.84 Ha életében nem is mindig és messze  
nem maradéktalanul, de halálában elérte azt a dicsőséget, amelyet egész életében 
üldözött. 

 
84  Az apátság hivatalos honlapja alapján. http://www.westminster-abbey.org/visit-us/highlights Le-

töltve 2010. február 12.  
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A Horthy-korszak társadalomfejlődéséről kibontakozó korabeli viták egyik fontos 
tárgyát képezte a művelt középosztály helyzete a Trianon után összezsugorodott, 
de ugyanakkor soknyelvűből dominánsan magyar nyelvűvé vált országban. Ennek 
kapcsán az uralkodó közvéleményben, azaz mind a mindennapi, mind a szakosított 
médiák nyilvánosságában egyéb rendszeresen felbukkanó toposzok mellett – ilyen 
volt a „zsidókérdés” és a „svábkérdés”, az értelmiségi „túltermelés” és munkanél-
küliség, a dzsentri-mentalitás továbbélése, az értelmiség megosztottsága alkalma-
zotti és szabadpályás státus, vagy az állami és a magánszektorhoz való tartozás sze-
rint, a keresztény kurzus „urbánus” és a „népies” ellenzéke által felállított társada-
lomtervek és politikai prioritások konfliktusa, az Erdei-féle „kettős társadalom-
struktúra” előzetes tematizálásai – egyre nagyobb súllyal szerepelt az értelmiség 
megújulásának témája. Ezen a téren a forradalmak utáni évek publicisztikájában a 
zsidó „túlsúly” problémája nyert különös szerepet, s ezt a régi rendszer végéig na-
pirenden tartotta az 1920 őszén bevezetett s 1928-ban csak formálisan enyhített 
egyetemi numerus clausus törvény, a formálódó vagy berendezkedett keresztény 
középosztály antiszemita mozgalmai, („ébredők”, „zsidóverések”) majd később 
1938-tól kezdve a „zsidótörvényekkel” hivatalossá váló politikai fasizálódás fo-
lyamata. A gazdasági krízis utáni években azonban erőre kapott a „megújulás” igé-
nyének egy másik megfogalmazása, melyben a kulcsszerepet a „népi” származású 
középosztályi elemek ritkasága, az értelmiség felé irányuló alulról jövő mobilitás 
gyengesége alkotta. Ennek a problematikának baloldali, klasszikus megfogalmazá-
sát nyújtotta a rövid, tragikus életű Földes Ferenc1 ismert könyve, A munkásság és 
a parasztság kulturális helyzete Magyarországon2, de a korabeli jobboldalon, sőt a 
rendszert szélsőjobbról bíráló körökben is felhánytorgatták a magyar iskolarend-
szer rekrutációjának erősen antidemokratikus jellegét.  

A jelen tanulmánynak nem célja ezeknek az ideológiai, politikai indíttatású, de 
nem ritkán a korabeli társadalomtudományok nyelvén is megfogalmazott vitákról 
beszámolni. Ellenkezőleg, kizárólag a vitáknak tápot adó társadalomtörténeti való-
 
1  Földes Ferenc (1910–1943) zsidó származású, Párizsban és Bolognában képzett, baloldali moz-

galmakban aktiv, szociológiai érdeklődésű publicista. Munkaszolgálatosként a fronton halt meg. 
2  A munka 1941-ben a Cserépfalvi Kiadó gondozásában jelent meg. 
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ságot kísérlem itt meg górcső alá venni, amennyiben megpróbálom – mintegy Föl-
des Ferenc könyvének folytatása és részben újraértelmezése gyanánt – a korabeli 
beiskolázási adatok segítségével bemutatni, hogyan alakultak ki és át az „utak fel-
felé”, az „alulról jövő” vagy „népi” iskolai mobilitás a világháborúk között a régi 
rendszer végén és az 1945-ös rendszerváltás első, a kommunista hatalom megszi-
lárdulásáig ívelő éveiben. 

Ezt a fejtegetést néhány elengedhetetlen technikai megjegyzéssel kell bevezetni 
a forrásokra, illetve a „népi elemekre” alkalmazható fogalmakra vonatkozólag. A 
honi iskolázás már korán átvette a Habsburg Monarchia egészét érintő „iskolai 
rendszerépítésnek” („szisztematizálásnak”) az 1849 végi birodalmi iskolareform-
mal megvalósított főbb elemeit, többek között azt a minket itt közvetlenül érdeklő 
kötelezettséget, hogy az oktató intézmények beiratkozott közönségükről különböző 
anyakönyvek formájában évről évre többé-kevésbé egységes nyilvántartást vezes-
senek, sőt azt is, hogy ezeknek összesített statisztikai eredményeit a nyilvánosság 
elé is bocsássák. Így alakult ki az iskolai intézmények publikumát bemutató statisz-
tikai publikációk gyakorlata az iskolai évkönyvekben (melyeket a középiskolák a 
háborús évek kivételével rendszeresen kiadtak 1946/47-ig, néha még azután is) és 
az állami illetve fővárosi statisztikai kiadványokban, kezdve a Vallás és Közoktatá-
si Miniszter 1870–1895 közötti éves jelentéseivel, 1893 óta a statisztikai évköny-
vekkel és más szakosított kiadványokkal. Ezek a publikus források rendre tartal-
maztak összesítéseket a diákság anyanyelvéről vagy deklarált „fő” nyelvéről, vallá-
sáról, életkoráról, származási vagy lakhelyéről és a szülők foglalkozásáról. Hang-
súlyozni kell, hogy bár ez az adatszolgáltatás osztrák, illetve ezen keresztül eredeti-
leg porosz mintát követett, minőségileg, igényessége és részletezettsége szempont-
jából a honi iskolastatisztikák már korán meghaladták külhoni modelljeiket. A 20. 
század elejétől a kommunista hatalomátvételig bezárólag a magyar iskolahálózatról 
bizton állítható, hogy valószínűleg egész Európában páratlan minőségű informáci-
ókat produkált képzettjeiről. Különösen áll ez a diákság társadalmi kiválasztására 
vonatkozó adatokra – ilyen volt az anya- vagy főnyelvvel azonosított nemzetiség, a 
felekezet és a „szülők társadalmi állása vagy foglalkozása” – melyeket az iskolá-
zást felügyelő minisztérium rendszeresen finomított, pontosított és egységesen ag-
regált formában tett közzé. Mégis, a számunkra hasznos adatközlések a diákok 
„társadalmi származásáról”, bármily rafináltnak tűnő kategorizálás eredményeit is 
mutatják, több szempontból csak fenntartásokkal, vagy legalább is megfelelő mi-
nősítések árán használhatók. A „szülők foglalkozására” vonatkozó információk, 
melyeket a beiratkozáskor a szülőktől vagy a diákoktól begyűjtöttek, értelemszerű-
en elsősorban az érintettek öndefinícióján, önbecslésén alapulnak, melyeket az 
ügykezelő tanár vagy iskolaigazgató saját belátása szerint helyez el a számára előírt 
kategóriarendszerben. Az önbecsléssel a tapasztalat szerint egyrészt gyakran „felfe-
lé” értékelődik az osztályhelyzet, másrészt s általánosabban elmosódhatnak azok a 
különbségek, melyek a társadalomtörténeti elemzésben kulcsfontosságúnak tekint-
hetők. Az előbbire példa a proletársorsú kézműves (ön)besorolása az „önálló ipa-
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ros” kategóriába, mely elkülöníti őt a munkássághoz tartozóktól, vagy a háztáji 
kerttel rendelkező törpebirtokos napszámos bekerülése a „kisbirtokosok” közé. A 
másodikra tipikus példa a „hivatalnok” megjelölés, melyben eltűnik a régi rend-
szerben perdöntő eltérés a közalkalmazott és magánalkalmazott értelmiségi vagy 
más középosztályi elemek társadalmi státusza között. Ezen túl, az ilyen besorolá-
sok hitelességét természetesen lehetetlen ellenőrizni, amellett, hogy az alkalmazott 
mégoly pontosan meghatározott kategóriák is egy sor más, a tényleges réteghelyze-
tet alapvetően módosító különbségeket és egyenlőtlenségeket takarnak, például a 
vagyonosság, a jövedelmi szint, a lakóhelyi környezet, a lakásviszonyok, a rendi 
(nemes, honorácior, stb.) vagy kvázi-rendi háttér (vallás, etnikum) szempontjaiból. 
Ezekre nézve több változót egyszerre felmutató, kombinált jelzések a publikált sta-
tisztikákban csak kivételesen állnak rendelkezésre.3   

Ráadásul a központi adminisztráció rendszeresen változtatta a diákság rétegszer-
kezetének megragadására előírt kategóriák rendszerét. A 20. században ez utóbbi 
legalább négy nagyobb átalakítást szenvedett el, ami az adott bizonytalanságok 
mellett még külön megnehezíti a fejlődés irányainak idősoros értelmezését. Tuda-
tában kell tehát lenni annak, hogy az iskolai adminisztrációk objektívnak vélhető és 
sok szempontból átgondoltan szerkesztett rétegbeosztásai csak megközelítőleges 
képet nyújthatnak a diákság társadalmi kiválasztásának alakulásáról az időben. 

Ennélfogva elemi módszertani óvatosság diktálja azt, hogy elemzéseinkben 
csak a legnagyobb időbeli eltérésekre és a legfontosabbnak számító kategoriális el-
térésekre koncentráljunk, míg az adatolt kisebb változásokat illetőleg fenntartsuk a 
kódolási, besorolási bizonytalanságokhoz kötött kétségek vélelmét.  

Ami kutatásunk időhatárait illeti, azért maradtam a Horthy-korszak utolsó és az 
1945 utáni rendszerváltás első éveinek jelzéseinél, mert ezekre nézve találtam meg 
a leginkább összefüggő adatokat. Csábító lett volna visszanyúlni az 1919 előtti év-
tizedekre, melyekre nézve már jó minőségű információkkal rendelkezünk, de ezek 
egy sokkal nagyobb és egészen más szerkezetű – többek között soknemzetiségű – 
társadalomra utalnak. Igaz ugyan, hogy a hasznos források még a világháborúk kö-
zötti évtizedekben sem állnak minden évre az összes elitképzésben résztvevő intéz-
ményre rendelkezésre. Az 1942/43 és 1945/46 közötti évekre egyáltalán nincs orszá-
gos adat, míg Budapestre ez a hiány 1943/44-re és 1944/45-re szorítkozik. A hiányzó 
évek természetesen a bécsi döntésekkel 1939 óta megnagyobbodott országrészekre 
vonatkoznak, s ez a jelentős terület-változást az adatok értelmezésénél gondolatban 
számba kell venni. Most folyó kutatásaink azonban remélhetőleg ezeket a hiányokat 
részben fel fogják számolni és lehetőséget adnak, hogy az érintett diákság társadalmi 
kiválasztásának folyamatait egyebütt el nem érhető regionális metszetekben világít-
sák meg. Az ilyen típusú, a lakóhelyi (rezidenciális) környezethez kapcsolódó tren-

 
3  Közülük kiemelkedik Laky Dezső, A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 1930, Budapest, 

1931., 28–29, mely az egyetemi diákság különböző kategóriáinak társadalmi rétegezettségét a szü-
lők foglalkozása szerint többek között felekezeti csoportonként tárgyalja.   
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deket azonban máris lehetne a releváns budapesti vagy más nagyvárosi adatokon ke-
resztül vizsgálni, ahol is az idősorban elhelyezkedő adatok 1939 előtt és után nagyjá-
ból (sokkal inkább, mint országos megfelelőik) azonos bázisnépességre vonatkoznak. 
Helyhiány miatt az ilyen megközelítéstől itt el kell tekintenem.  

Tekintve, hogy témánk központi kérdése a „népi” tömegek részvétele az elithez 
vezető iskolázásban, még – szintén előzetesen – tisztázásra szorul egyrészt az „elit-
képzés” intézményeinek fogalma, másrészt azoknak a „népi” kategóriáknak prag-
matikus meghatározása, melyeket adatainkban a „népi származású” diákságra néz-
ve elkülönítünk. 

Intézményesen az elitképzésben résztvevőknek vettük mindazon képzési fóru-
mok diákságát, melyek felsőfokú végzettséghez vezettek. Közéjük tartoztak érte-
lemszerűen az egyetemek, jogakadémiák és egyéb szakfőiskolák, melyeknél a be-
iratkozás feltétele az érettségi volt. De ide soroltuk az érettségit nyújtó középisko-
lákat és – esetenként – azokat az alsóbb középiskolákat is (tanítóképző, polgári is-
kola), melyekből különbözeti vizsgával át lehetett kerülni az elitképzés klasszikus 
pályáira is. Ez azért tűnt fontosnak, mert jól érvelhető munkahipotézis szerint a 
„népi” eredetű iskolai mobilitás először a szerényebb szintű képzési utakon jelent-
kezhetett s csak később indulhatott meg – részben ez előbbiek közvetítésével – a 
közvetlen, hagyományos iskolai mobilitási csatornák gyakoribb kihasználása.  

A „népiség” fogalmának meghatározása kutatásunkban szigorúan a meglévő 
adatforrásokban alkalmazott kategóriákhoz kötődik. „Népinek” minősítettem min-
den olyan statisztikai aggregátumot a felhasználható adatsorokban a diákság társa-
dalmi kiválasztására nézve, amelyek gyengének minősíthetők a társadalmi ranggal 
vagy a gazdasági és szellemi tőkével való ellátottság szintje szerint. Gyakorlatilag 
ezek közé kétfajta csoportot lehetett besorolni. Egyrészt a korabeli összes aktív né-
pesség közel felét meghaladó tömegű agrárnépesség4 közismerten legnincstelenebb 
kategóriáit – a kis- és törpebirtokosokat valamint a gazdasági munkásokat, nap-
számosokat és cselédeket5 –, másrészt a hivatalosan nem tulajdonosként aktív vagy 
hivatalnoki minőségben tevékeny „segédszemélyzetet” az iparban, bányászatban és 
kohászatban,6 a kereskedelem és a hitel szektorában7, a közlekedésben8 és a közhi-
vatalokban és szabadpályákon 9 alkalmazottak között. Az utóbbiak közé tartoztak a 
személyes szolgálatot végzők,10 az altisztek illetve a fegyveres erők tiszthelyettesei 

 
 4  A népszámlálások szerint 1930-ban az aktív népesség 50,8%-a és 1941-ben is még 48%-a az „ős-

termelésben” tevékenykedett. Lásd Magyar statisztikai közlemények 86, 55* és Magyar statisztikai 
évkönyv 1943–46, 21. 

 5  A 10 hold alatti birtokosok és bérlők az aktív népesség 12,7%-át és a mezőgazdasági munkás-
kategóriák további 16,6%-át tették ki 1941-ben. L. Magyar statisztikai évkönyv 1943–46, 22–24. 

 6  Az aktív össznépesség 18,4%-a 1941-ben. L. Magyar statisztikai évkönyv 1943–46, 22. 
 7  Az aktív népesség 1,8%-a 1941-ben. L. uo. 
 8  Az aktív népesség 2,3%-a 1941-ben. L. uo. 
 9   Az aktív népesség 1,5%-a 1941-ben. L. uo. 
10   A házicselédek az aktív népesség 3,5%-át képezték 1941-ben. L. uo.  
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és más személyzete11. Ezeket még a „külön meg nem nevezett napszámosok”12 ka-
tegóriája egészítette ki. Összesítve, a vizsgált „népi” rétegek a korabeli honi társa-
dalom abszolút többségét, az aktív lakosságnak legalább kerek 60%-át képviselték. 
Valamivel talán többet is, azaz az össznépességnek közel két-harmadát, ha az inaktí-
vakat is számba vesszük – de ez már nehezen számszerűsíthető –, tekintettel az „al-
sóbb” néprétegeknek ekkor még nem ritkán a többinél magasabb születésszámára. 
Különösen így van ez, amennyiben – mint az itt bemutatott számításokban – elhanya-
goljuk a társadalmi hátterük után nem definiálható csoportokat, az árvákat, a foglal-
kozás nélkülieket és az „egyéb” kategóriához tartozókat, amivel valamelyest mecha-
nikusan megemelkednek a jól meghatározott kategóriák népességének számarányai.  

A fenti számokat fejben tartva máris felmérhetjük az 1. táblázat adatai alapján a 
középszintű képzés rekrutációjában megnyilvánuló alapvető társadalmi egyenlőt-
lenségeket. 

 
AZ „ALSÓBB” TÁRSADALMI-FOGLALKOZÁSI KATEGÓRIÁKBÓL* SZÁRMAZÓ   

DIÁKOK %-ÁNAK ALAKULÁSA A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁKBAN  
(1925/6–1948/9)13 

 

 Polgári 
iskolák 

Tanító- 
képzők 

Lány 
középiskolák 

Felső  
kereskedelmik

Összes klasz-  
szikus középiskola14 

1925/6 40,9 24,1          7,6 37,4 20,0 
1930/1 50,0 24,1          6,9 27,6 22,2 
1937/8 51,8 25,1          7,5 31,1 18,5 
1941/2 58,5 26,7  11,715 36,7 25,3 
1948/9 – 28,6 – 39,5 24,4 

 
Itt is, akárcsak a többi táblázatban, az „alsó” társadalmi rétegek közé a következő, a 
forrásokban felbukkanó (de nem egységesen szereplő) kategóriákat soroltuk: kis-
birtokos, kisbérlő, egyéb földműves, mezőgazdasági napszámos, munkás és cseléd, 
ipari, kereskedelmi és közhivatali v. értelmiségi segédszemélyzet, altiszt és szolga, 
tiszthelyettes, külön meg nem nevezett napszámos, házicseléd. 

Az 1945-ben megszüntetésre kerülő négyosztályos polgári iskolák társadalmi 
szelekciója volt az egyetlen az egész tárgyalt korszak alatt, amelyben az alsóbb 
néprétegek viszonylag magas arányban, a régi rendszer végén már majdnem össz-
népességi súlyuk szerint képviseltették magukat. De ez az iskolatípus tipikus zsák-

 
11  Ezek számaránya 1941-ben 2,6% volt az aktív népességen belül. L. uo.  
12  1941-ben az aktív népesség 0,95%-a. L. uo. 
13  Forrás: Magyar statisztikai évkönyvek. A számítások itt is, akárcsak a további táblázatokban az 

„ismeretlen”, „egyéb” és „árvaházi” kategóriák kihagyásával készültek. 
14  Melyek egyetemi tanulmányokra feljogosító érettségit adtak. Ezek voltak az időben változó szám-

szerű arányban a gimnáziumok és a reáliskolák. 
15  Lánygimnáziumok. 
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utcát jelentett az elitképzés szempontjából, hiszen elvégzése után csak bonyolult 
különbözeti pótvizsgák letevése árán lehetett átkerülni főiskolára vezető iskolai pá-
lyára. Az 1925/26-os tanévben például a végzős tanulók kicsiny töredéke – 4,1%-a 
– tervezte csak, hogy középiskolában tanul tovább, míg a fiúk túlnyomó többsége 
(55%-a) kereső pályára lépett és a lányok közel kétötöde (39%-a) egyszerűen „ott-
hon maradt”.16 1932/33-ban a középiskolában tanulni szándékozók aránya már 
csak 3%-nyi volt.17 Ugyanakkor az 1868-as népoktatási törvénnyel megalapított 
polgári iskolák az ország legdinamikusabban fejlődő és messze legnagyobb képzési 
intézményhálózatát alkották. Ezért is voltak, többek között, legjobban elérhetők a 
népi rétegek fiai és főképp lányai számára (mely utóbbiak az 1919 utáni években 
mindig többségben voltak). Már a korabeli társadalomstatisztikusok is kiemelték, 
hogy az „alulról” indulók arányszáma a háborúk közötti években fokozatosan nőtt, 
mint ahogy ezt táblázatunk is jól mutatja. A „demokratizálódás” folyamata ezen a 
szinten tehát egyértelműen tetten érhető, de ez nem az elitbe vezetett jelentősebb 
népi rétegeket, legfeljebb a „kisértelmiségnek” a középosztályok alsóbb szegélyén 
elhelyezkedő pozícióiba, ide azonban egyre többet. 

A „kisértelmiség” legfontosabb kategóriája a tanítóság volt, amelyhez a korabe-
li középiskolai képzéssel párhuzamos, de ennél alacsonyabb iskolai és társadalmi 
presztízsű tanítóképzőkön keresztül vezetett az út. Az 1. táblázat tanúsága szerint 
ezekben azonban már csupán egy-negyednyi kisebbségben lehetett társadalmilag 
„alulról” feljutó elemeket találni. A „népi” származásúk aránya az egész vizsgált 
korban lényegében stagnált vagy csak csekély emelkedést mutatott. Ráadásul en-
nek a képzési szintnek a befogadó készsége a világháborúk közötti években erős 
kilengések közepette stagnált, illetve tendenciálisan csökkent. 1921/22-ben még 
4103 növendéke volt a tanító- és tanítónőképzőknek,18 1940/41-ben a már megna-
gyobbodott országban csak 3535.19 A tanítóképzők az elitképzés szempontjából 
szintén iskolai zsákutcát képeztek, hiszen nem adtak semmiféle érettségit (ellentét-
ben például a felső kereskedelmikkel) s evvel együtt sem iskolai, sem társadalmi 
képesítést az elitbe jutáshoz.  

Érdekesebb képet mutatnak a kereskedelmi középiskolák a tárgyalt szempont-
ból, amennyiben ezeknek közönsége az egész vizsgált korszakban mintegy har-
madrészt népi elemekkel töltődött fel, bár itt is számottevő időbeli ingadozásokkal 
és kilengésekkel. A „felső kereskedelmik” ugyan jórészt szintén iskolai zsákutcát 
képviseltek, hiszen csak igen kevés főiskola végzéséhez (ilyenek voltak a kereske-
delmi és gazdasági akadémiák) nyújtottak továbbképzési jogosítványt. Mégis, az 
általuk kibocsátott érettségi bizonyítvány már elnevezése folytán is biztosított a tár-
sadalmi térben egyfajta szerény, de már „úri” státuszt s a férfi végzetteknek ennek 

 
16  L. Asztalos József: Polgári iskoláink az 1925/26-os évben. Magyar statisztikai szemle, 1927, 940. 
17  Jánki Gyula: A polgári iskolák. Magyar statisztikai szemle, 1934, 1, 27.  
18  L. Magyar statisztikai évkönyv 1919–1922, 180. 
19  L. Magyar statisztikai évkönyv 1941, 182. 



A „DEMOKRATIZÁLÓDÁS” KÉRDÉSE AZ ÉRTELMISÉG ÚJRATERMELÉSÉBEN 1945 ELŐTT… 

 

129 

megfelelő katonai („önkéntesség” és tartalékos tiszti rang) és a középosztályi érvé-
nyesüléshez fontos szimbolikus jogosítványokat (mint a párbaj- és szalonképes-
ség). A „népi” elemek részvétele ebben a középiskolai képzésben tehát minden-
képp felfelé induló mobilitást jelentett, de időben korlátozott mértékben, amennyi-
ben az „alulról” jövők arányai nem nőttek számottevően és a képzési forma expan-
ziója is korlátozott maradt. 1920/21-ben 2084 tanuló nyert kereskedelmi érettsé-
git,20 1929/30-ban 218121 és 1938/39-ben is csak 2589.22       

Látható az 1. táblázatban, hogy egészen más volt a helyzet az egyetemi felvételt 
biztosító érettségit nyújtó intézményekben, a hagyományos középiskolákban, me-
lyek között a vizsgált korban még majdnem végig elkülönültek a lány és a fiú kö-
zépiskolák. 

A lányiskolákban hosszú ideig minimális volt a „népi” elemek részvétele. Ez 
csak az ország területgyarapodásának éveiben haladta meg az összes diáklány tize-
dét. A korábban fiúknak fenntartott, de már a Horthy-korszakban egységesített, 
egyetemre vezető középiskolák közönségében, melyben a fiúkkal együtt egyre több 
lány is szerepelt, jóval kevésbé látványos demokratizálódási trendet lehet csak azo-
nosítani. A világháborúk között a „népi” elemekből jövők részaránya az összes di-
ák egy ötöde körül ingadozott, majd a megnagyobbodott országban szignifikáns 
(mintegy ötöd résznyi) emelkedésnek indult, de ezt az összességében egy negyedes 
számarányt a kommunista hatalomátvétel utáni évben sem haladta meg. Ezen a va-
lóban az elitbe vivő képzési szinten tehát ténylegesen kimutatható egy emelkedő 
irány a régi rendszer végén, de csak igen korlátozott mértékben s horderővel, mivel 
a klasszikus középiskolai oktatás közönségének expanziója is mérsékelt maradt. 
1921/22-ben az érettségit adó középiskolákban 56 00523 tanuló tett osztályvizsgát, 
1936/37-ben 69 770.24  1946/47-ben az egységes, de már csak négy osztályos gimná-
ziumokban ugyan csak 51 217 diákot mutattak ki,25 de ebből kimaradtak az 1945-ben 
kialakított általános iskolai hálózat felsőbb osztályos – azelőtt már gimnazistának 
számító – diákjai. Itt tehát nemigen lehet pontosabb becsléshez jutni a középiskolák 
társadalmi promóciós szerepének alakulásáról az 1945 utáni években anélkül, hogy 
adataink lennének az általános iskolák felsőbb négy osztályainak létszámáról. 

Mindenesetre megállapítható az 1. táblázat adataiból, hogy jelentősebb, de még 
áttörésnek nem minősíthető elmozdulás a „demokratizálódás” irányában a hosszú 
iskolai pályát előkészítő középiskolákban csak a II. világháború alatti és utáni 
években figyelhető meg. Ennek értelmezése azért nehéz, mert az idevágó jelzések 
nem azonos diáknépességre vonatkoznak a háború előtt, a bécsi döntések következ-
tében végbemenő átmeneti területnövekedések következtében. Minden egyéb té-
 
20  L. Magyar statisztikai évkönyv, 216. 
21  L. Magyar statisztikai évkönyv, 232. 
22  L. Magyar statisztikai évkönyv 1939, 188. 
23  Magyar statisztikai évkönyv 1919–1922, 185.   
24  Magyar statisztikai évkönyv 1937, 302. 
25  L. Doroszlói Gyula adatait, Magyar statisztikai szemle, 1947/48. 9–10. szám, 355. 
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nyező mellett fel lehet tételezni, hogy a „népi” eredetű diákságnak a korábbinál 
mintegy ötödével gyakoribb megjelenése a gimnáziumok padjain annak is betudha-
tó – erre lentebb meg visszatérek –, hogy a régi-új területek alsóbb rétegeinek beis-
kolázási esélyei jobbak voltak a honiakéinál. Ezt a feltevést megerősíteni látszik az 
a tény, hogy az ismét csak a trianoni területre vonatkozó első háború utáni év meg-
felelő jelzése a háborús évek „népi” átlagától valamelyest el is marad.  

 
AZ „ALSÓBB” TÁRSADALMI-FOGLALKOZÁSI KATEGÓRIÁKBÓL SZÁRMAZÓ DIÁKOK %-A  

MAGYARORSZÁGI EGYETEMEKEN, EGYETEMI KAROKON ÉS FŐISKOLÁKON  
(1925/6–1947/8)26 
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1925/6 11,5     9,7a 31,6 14,8 15,9 12,5 13,3  13,3a 40,2 13,6 
1931/2 12,9     8,2b 27,7 14,9 16,4 14,3 13,6  13,5b 42,0 16,6 
1937/8 14,6     8,8c 29,6 16,4 21,1 12,2 16,8  16,0c 47,7 15,1 
1941/2 17,7 14,3 32,1 18,0 23,4 15,0 21,7 16,0 44,5 27,6 
1947/8 20,6 28,2 27,3 20,4 23,2 19,5 28,6 20,6 43,8   47,827 

a 1925/6–1929/30 
b 1930/1–1934/5 
c 1935/6–1937/8 

 
Igaz, hogy ez a különbség az 1940-es és az 1945/46-os év „népi” reprezentációja 
között a klasszikus középiskolákban annak is betudható, hogy az utolsó év száma 
csak a négy felső gimnáziumi osztályra vonatkozik, míg a háborús években még a 
nyolcosztályos intézmények diákságára. Márpedig kézenfekvő munkahipotézis, 
hogy az új „népi” iskolai közönség a többinél gyengébben volt felkészülve arra, 
hogy megfeleljen a gimnáziumi oktatás követelményeinek. Így magasabb lemor-
zsolódási hányadost mutatott fel, aminek következtében már eleve ritkábban jutott 
el a felsőbb tagozatba és az érettségihez. 

A 2. táblázatban a vizsgált jelenségkötegünk legfelsőbb szintjét figyelhetjük 
meg az egyetemi és főiskolai diákság különböző fontosabb kategóriáinak idevágó 
adataiban. 

A két világháború közötti években a felsőoktatás intézményei között jelentős el-
téréseket mutatkoztak, de az intézményeken belül nem vagy alig lehet elmozdulást 

 
26  Forrás a Magyar statisztikai évkönyvek adatai.  
27  Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kar. 
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észlelni a „demokratizálódás” irányában. Legerősebb az „alulról” jövő rétegek kép-
viselete a mindenkori hittudományi karokon, akadémiákon és szemináriumban. Ez 
évszázados és valóságos összeurópai trendnek felel meg. A papképzés már a rendi 
társadalom bukása előtti korban is nagy mértékben „alulról” szelektálta kiválasz-
tottjait, jórészt azért, mert a papi (és tanítói) pályák voltak a legkönnyebben elérhe-
tők az anyagi és szellemi tőkével rosszul ellátott rétegek fiai számára. Az egyházak 
messzemenően finanszírozták az ide vezető tanulmányokat, melyek elvégzése álta-
lában nagyfokú ügybuzgóságot, odaadást, elkötelezettséget („hivatástudatot”) de 
mérsékelt intellektuális teljesítményt követelt. Az összes papjelölt két-ötöde és fele 
közötti aránnyal nem is figyelhető meg számottevő kilengés a teológiák „népi” 
rekrutációjában a vizsgált évtizedekben.  

A többi felsőoktatási ágban merőben eltérő helyzetet és fejlődési irányokat ta-
lálni. Egyikben sem alakult ki a teológiákhoz hasonló méretű „népi” jelenlét. Kez-
detben, az 1930-as évekig, minden szakképzési ágban egységesen csekély – egy 
hetednyi, egy nyolcadnyi – a „népi” elemek részvétele. Ez az arány azonban min-
denütt megnő a háború előtti vagy alatti években és a rendszerváltás harmadik is-
kolaévében már a korábbi szintnek a dupláját is megközelítette, sőt a jogon és a 
mezőgazdasági szakon ezt a reprezentációs szintet lényegesen meg is haladta. A 
„népi” elemek jelenlétének statisztikai rangsora az 1940-es évektől láthatóan erő-
sen széthúzódik. A legdöntőbb mértékű „demokratizálódás” a mezőgazdászok kö-
rében, utána a jogászoknál és a műegyetemistáknál figyelhető meg. Leglassabban 
és legkevésbé az orvosi és a bölcsészkarokon történt meg ilyen típusú elmozdulás, 
amennyiben itt a kommunista fordulat évében sem volt több mint egy ötödnyi 
„alulról” induló diák. Ezekben az igen nagy eltérésekben kirajzolódni látszik a töb-
bé (bölcsész, orvosi) vagy kevésbé (mezőgazdaság, jogi) magas előzetes szellemi 
tőkebefektetést illetve intellektuális felkészülést kívánó egyetemi szakoknak a 
mindenfajta családilag felhalmozott tőkefajtát nélkülöző értelmiség-jelöltek számá-
ra igencsak különböző elérhetőségének logikája. Idevág az is, hogy a műegyetem 
volt hagyományosan a legpolgáribb (és egyben a leginkább fővárosi vagy nagyvá-
rosi hátterű) diákság törzshelye, amennyiben a mérnöki szakmák estek legmesz-
szebb egyrészt az „úri” középosztályból, másrészt a paraszti miliőkből kikerülő di-
ákok szellemi horizontjától, értékrendjétől, a családi mikrokultúrákban átörökitett 
habitusától, munka-étoszától. Mégis, könnyen belátható, hogy a műegyetemi karok 
nyújthatták a rendszerváltás után az egyik legkedvezőbb iskolai felemelkedési csa-
tornát az „alulról” (főképp a városi társadalom proletároid rétegeiből) jövő diákok-
nak, mert az idejutás elsősorban magában az iskolában elsajátítható szellemi kom-
petenciák megszerzésén múlott s kevéssé a középosztályi családok által az iskolán 
kívül biztosított források (különóra, szülői ellenőrzés vagy korrepetálás, otthoni 
könyvtár, stb.) kihasználásán. 

Az 1940-es években kibontakozó mobilitási hullámban eléggé egyértelmű el-
lentét figyelhető meg a fővárosi és a vidéki főiskolák között. Budapesten mindkét 
egyetemen kezdettől fogva alacsonyabb volt az „alsó” elemek számaránya, mint 



KARÁDY VIKTOR 

 

132

vidéken. Ezek az aránykülönbségek majdnem végig fennmaradtak. A „legdemokra-
tikusabb” rekrutációs modellt korszakunkban mindenkor a debreceni egyetem 
nyújtja, ahol végig közel egy harmadnyi a „népi” hátterű diákság aránya, bár ez 
természetesen ingadozik és – érdekes módon – az 1947/48-as „fordulat évében” 
sem rendül ki a korábbihoz képest felfelé az „alsóbb” rétegek részvétele. Debrecen 
mindenképpen kiemelkedik a többiek között e szempontból. Ehhez talán hozzájárul 
a helyi református teológiai fakultás viszonylag nagyobb súlya a diákszám szem-
pontjából, összehasonlítva pl. a pesti katolikus teológiával vagy a pécsi egyetem 
Sopronba kihelyezett evangélikus teológiai karával. Debrecent követik a pécsi és a 
szegedi egyetemek, bár ez utóbbiakban nem nyilvánult meg a többihez hasonló ere-
jű mobilitási trend a háború után megfigyelt évben. Ilyet elsősorban a pesti Mű-
egyetem mutatott, ahol 1947/48-ban már jóval magasabb arányban voltak jelen 
„népi” hátterű diákok, mint a többi egyetemeken, kivéve az újonnan alakult Agrár-
tudományi Egyetemen.  

Összefoglalva az utóbbiakat, a főiskolákra és egyetemekre is csak az 1940-es 
években gyűrűzött be egy észrevehető demokratizálódási trend, bár ez Pécsett már 
korábban beindult és 1945 után mindenütt lényegesen kiszélesedett. Mindennek el-
lenére a végleges kommunista hatalomátvétel előtt a néptömegekből induló diákság 
képviselete igen korlátozott maradt, nem érvén el az érintett rétegek társadalmi 
képviseltettségének harmadát-felét. 

Miután bemutattuk a vizsgált korszak egészére vonatkozó főbb globális fejődési 
irányokat és mozzanatokat, ideje röviden kijelölni – legalább munkahipotézisek 
alakjában – azokat a társadalmi-történelmi tényezőket, melyekre felépíthető egy 
oknyomozó elemzés arról, hogy miért csak a háborús évektől mutatható ki jelentős, 
ha valódi áttörést még nem jelző felívelése az „alsóbb” társadalmi rétegek beisko-
lázási esélyeinek az elithez vezető iskolai csatornákon. Kézenfekvő megkülönböz-
tetni hosszabb távon ható feltételeket és az 1938 utáni területnagyobbodáshoz, il-
letve az 1945-ben bekövetkező rendszerváltáshoz kapcsolódó konjunkturális kö-
rülményeket. 

A hosszú távú elmozdulásokhoz tartozik az elitképzés iskolai bázisának fokoza-
tos kiszélesedése avval, hogy a trianoni országban – nem kisrészt a klebelsberg-i 
stratégikus iskolaépítések következtében – a felnövekvő nemzedékek számára fizi-
kailag majd mindenütt hozzáférhetővé váltak a nyilvános jogú (főképp állami) 
elemi iskolák. Ennek következtében a Horthy-kor végén már fel lehetett emelni az 
iskolakötelezettséget 14 évesig mindkét nem számára és ténylegesen majdnem tel-
jesen felszámolódott a fiatalkorúak írástudatlansága. Ebben szerepet játszott (s 
egyben ki is fejezte ezt) a polgári iskolai hálózat dinamikus növekedése, annak el-
lenére, hogy ez csak neveltjeinek szűk rétegét vezette át a magas iskolázás felé vi-
vő útra. A vizsgált szempontból mindenesetre ez azzal a mechanikus eredménnyel 
járt, hogy az iskolai teljesítményre vonatkozó elvárásoknak megfelelni tudó „népi” 
származású gyerekek elvben egyre nagyobb arányban kerülhettek „hosszú” iskolai 
pályára. A gazdasági krízisből kiemelkedő társadalomban a háborút megelőző és az 
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azt kísérő gazdasági fellendülésnek hála az „alulról” jövő tehetségek támogatásá-
ban érdekelt ágensek (állam, egyházak, helyi hatóságok, magánemberek, alapítvá-
nyok) egyre több forrást tudtak biztosítani ehhez az ösztöndíjakkal, kollégiumi el-
látással s voluntarista „tehetséggondozó” politikával (lásd Győrffy Kollégium) 
megalapozott fejlődéshez.  

Megerősíthette mindezt a középiskolai kínálat szerkezeti átalakulása és kibővü-
lése. Megszűntek az érettségit nem nyújtó algimnáziumok, jelentősen megszapo-
rodtak az érettségiztető lányközépiskolák, lényegében felszámolódtak, egyedi kivé-
telekkel, a felsőoktatáshoz csak korlátolt jogosítványt biztosító (a tudományegye-
temekhez például nem vivő) reáliskolák, és az 1930-as évek végén kialakult majd-
nem teljesen egységes gimnáziumi rendszerbe betagolódva a középiskolák túlnyo-
mó többsége helyben tette elérhetővé az összes felsőoktatási intézmény kapuját 
megnyitó érettségizést mindazoknak, akik bejutottak a középiskolák első osztályai-
ba. Ezzel kiiktatódott az a korábbi kényszer, hogy a kis gimnáziumból, a reálisko-
lából vagy a lánylíceumból a nagyobb városokban székelő fiúgimnáziumba kelljen 
átiratkozni vagy legalább ott vizsgázni az érdekelteknek ahhoz, hogy főiskolai vá-
lasztási lehetőségeik kiterjedjenek az egyetemi szintű képzés teljes palettájára. 

Talán még perdöntőbbek voltak azonban a háborús és a háború utáni években 
kibontakozó demokratizálódási hullám történelmi-geopolitikai tényezői. 

 Ezek között sajnálatos, hogy legelőször a középiskolákban 1939-ben miniszteri 
rendelettel bevezetett szégyenletes numerus clausus-t kell felemlíteni, amellyel – az 
elemi tanulási szabadság súlyos sérelmére – az újonnan beiratkozóknál 6%-ra ma-
ximálták a második zsidótörvény alapján a nürnbergi törvények mintájára zsidónak 
minősülő diákok számarányát. A főiskolákon és egyetemeken ugyanakkor a zsidó 
részvétel gyorsan haladt a teljes kiszorulás, a numerus nullus felé. Ezzel, a zsidó isko-
lai kereslet erősen középosztályi jellegénél fogva, az 1939 utáni években automati-
kusan, bár csak fokozatosan, évről évre egyre inkább eltolódott az egész elitiskolás 
közönség átlagos osztály-szerkezete az „alsóbb” rétegek viszonylagos előnyére. 

 A terület-visszahódítások elképzelhetően hasonló irányban hatottak. A trianoni 
utódállamok ugyanis mindenütt intenzív iskolaépítési, fejlesztési és demokratizálá-
si politikát folytattak az 1919 utáni impérium-váltással, elsősorban persze a saját, s 
leggyakrabban zömmel a paraszti miliőkhöz és a városi proletariátushoz tartozó 
nemzeti etnikumaik társadalmi érvényesülése s a helyi, új típusú „nemzeti közép-
osztály” helyzetbe juttatása céljából. A magyar úri osztály elemeinek nagymértékű 
elvándorlása illetve pozícióikból való kiszorítása (pl. az új államok iránti hűséges-
kü megtagadása folytán), a szintén nagyrészt a magyar vagy magyar asszimiláns 
(német, zsidó) földbirtokos réteget deklasszáló földreform és birtok-kisajátítások 
hatása ugyanilyen irányú volt. Mindez magyarázni engedi, hogy a visszacsatolt te-
rületek iskolai népességének társadalmi rétegezettsége kiegyensúlyozottabbnak bi-
zonyult, mint magyarországi megfelelőjüké. A visszaszerzett régiók diáksága tehát 
kvázi mechanikusan javította a „népi” elemek országos súlyát az elitképzésben.  
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De feltehetően hasonló irányban hatott az értelmiségi tevékenységi piacokon ki-
alakuló „jó” háborús konjunktúra is, mely – nevezetesen az újonnan megszállt terü-
leteken megnyílt középosztályi elhelyezkedési lehetőségek révén – a korábban reg-
náló nemzeti hatalom képviselőinek kivonulását követte, jelentős húzóhatást gya-
korolhatott a honi alsóbb rétegeknek a szellemi tőkegyűjtésben sikeres tagjaira is. 
Ezek korábban megelégedtek volna szerény kisértelmiségi – papi, tanítói, kishiva-
talnoki – pozíciókkal s ritkábban aspiráltak volna az egyetemi diplomához kötött 
elit-státuszra, melyek azelőtt (megfelelő összeköttetések híján) távolabb estek lehe-
tőségeik horizontjától, de melyek elérhetőségét hirtelen reálissá változtatta a ma-
gyar középosztályok piacainak látható kibővülése. A hosszú iskolázás csábításai 
egyébként különösen érinthették ezt az „alulról” induló iskolai közönséget, hiszen 
számukra a továbbtanulás váratlan esélyt biztosított arra, hogy egyrészt elkerüljék 
– legalább ideig-óráig – a hadseregbe való behívást, másrészt berukkolás esetén 
legalább ne közlegényi sorban legyenek kitéve a háború viszontagságainak.   

Mindezeknek a strukturális és konjunkturális tényezőknek a hatása paradox 
módon inkább csak felerősödhetett a háborúvesztés és a geopolitikai visszarende-
ződés következtében. A régi rendszerhez hű „úri” középosztály egy része elmene-
kült az országból a nyilas adminisztrációval, részben véglegesen, részben csak át-
menetileg. Ez automatikusan megemelte a beiskolázottak között az „alsóbb” osztá-
lyok részvételi arányait. A holokauszt véglegesítette a közismerten túliskolázott 
középosztályi zsidóság tömegeinek eltűnését – különösen vidéken – az iskolai pia-
cokról. A közalkalmazott státusú úri osztály politikailag kompromittált vagy az új 
hatóságok bizalmát nem bíró elemeinek B-listázása konjunkturálisan újfajta s át-
menetileg akut „káderhiányt” eredményezett, amelynek szívóhatása az értelmiségi 
tevékenységi piacokon kiemelten érinthette a képzésben lévő „alulról” jövő eleme-
ket, hiszen a rendszerváltással kezdettől fogva napirendre került az új középosztály 
kialakításának programja. Ehhez volt hivatva konkrét intézményes támaszt nyújtani 
a kommunista rendszerbe vivő átmenet éveiben igen sikeres népi kollégiumi moz-
galom, mely a néptömegekből induló értelmiség promócióját ideológiailag is, tett-
legesen is elősegítette.    

Ugyanakkor az 1945-ben beindított iskolai reformokkal folytonosság alakult ki 
a népiskolai és az elitiskolai képzés között, ami feloldotta a „népi” eredetű diákság 
korábban messzemenő szegregációját az iskolai zsákutcákban, mint a polgáriban, a 
„felső népiskolákban”, a líceumokban vagy a tanítóképzőkben. Az általános isko-
lákkal és az iskolakötelezettség már elvben korábban bevezetett 14 éves korig való 
felemelésének érvényre juttatásával megszűnt a törés és az éles határvonal a népis-
kola és az elitiskolázás között, ami mindenképp kedvezett a korábban főképp a 
népiskolákba szoruló „népi” elemek továbbtanulásának. 
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„ÉLJEN I. MIKLÓS, MAGYARORSZÁG KIRÁLYA!” 
– EGY POLITIKAI GYŰLÉS HÁTTERE  

ÉS KÖRÜLMÉNYEI 
 
  
 
 

A két világháború közötti magyar történelem egyik legfontosabb közjogi kérdése 
az ún. királykérdés volt. Ez az összetett és ellentmondásos politikai probléma tö-
mören abból adódott, hogy IV. Károly király 1918 novemberében visszavonult az 
államügyek intézésétől, és a versailles-i békerendszer következtében végérvénye-
sen felbomlott az Osztrák–Magyar Monarchia. Ennek ellenére a magyar politikai 
életben többen, elsősorban az arisztokrácia és az egyház soraiban, továbbra is a 
Habsburgokat tartották a magyar korona jogos birtokosainak, mert ezt a családot 
tekintették integer, területileg egységes magyar állam szimbólumának. A magukat 
legitimistáknak nevezőkkel szemben azonban kialakult egy sokkal markánsabb, 
erőteljesebb csoport, a szabad királyválasztók, akik szinte kivétel nélkül a „keresz-
tény–nemzeti kurzussal” kerültek a politikai elitbe. Ők úgy vélték, hogy a Monar-
chia felbomlásával megszűnt az 1722/23-as Pragmatica Sanctio „oszthatatlanul és 
elválaszthatatlanul” elve, és a királyválasztás joga visszaszállt a magyar nemzetre.1  

Ezt a politikai ellentétet csak látszólag oldotta fel a Habsburg-ház harmadik – és 
immár végleges – detronizálása IV. Károly „királypuccsai” után 1921 őszén, ugyanis 
különösen az 1930-as évek közepén – egy alapvetően megváltozott, jobbra tolódó 
politikai környezetben – ismét kiéleződött a két oldal ellentéte. Ennek hátterében 
egyrészt az állt, hogy az utolsó magyar király fia, Habsburg Ottó nagykorúvá vált, és 
ez újabb lendületet adott a legitimizmusnak. Másrészt a feszültséget az is fokozta, 
hogy főként az egyre fenyegetőbbnek tűnő náci-veszély miatt 1937-ben – elhúzódó 
politikai viták eredményeként – kibővült Horthy Miklós kormányzói jogköre. Ez a 
jogkiterjesztés egy erős államfői hatalmat eredményezett, mely ugyan elmaradt a ko-
rábbi magyar királyok jogkörétől (például a főkegyúri jog esetében), de más tekin-

 
1  A tanulmány a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú kutatóegyetemi pályázat kereté-

ben és támogatásával készült. A királykérdés és legitimizmus problémájára lásd részletesebben 
Békés Márton: A legitimisták és a legitimizmus. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. 
Szerk. Romsics Ignác. Budapest, 2009. 214–242.; Kardos József: Legitimizmus. Legitimista politi-
kusok Magyarországon a két világháború között. Budapest, 1998.; Ormos Mária: „Soha, amíg 
élek!” Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Pécs, 1990.; Szabó István: A királyi 
trón betöltése körüli viták a két világháború közötti Magyarországon. Iustum Aequum Salutare, 
2006. 1–2. 171–189. 
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tetben elérte azt (országgyűlés feloszlatásának jogában), sőt bizonyos szempontból 
túl is lépett azon (utódajánlási jog).2 

A királykérdés újbóli kiéleződése miatt feszült politikai légkörben, 1937. novem-
ber 28-án különös fordulat következett. Aznap este, valamivel nyolc óra előtt a Ma-
gyar Távirati Iroda szűkszavú, bizalmas jelentésben tájékoztatott a magyar nemzeti-
szocialista politikusok debreceni gyűléséről.3 A helyszín nem volt véletlen, hiszen az 
1935-ös választások során a szélsőjobboldal az egyik mandátumát itt szerezte, éppen 
ezért a nyilasok egyik fontos bázisuknak tekintették a várost, és gyakran tartották itt – 
kisebb-nagyobb közönség előtt – a politikai rendezvényeiket.4 A vonatkozó rendőri 
jelentések szerint aznap délután, az Arany Bika Szállóban mintegy 1500 főnyi hallga-
tóság zsúfolódott össze, amelynek jelentős része „a párthoz nem tartozó érdeklődők-
ből és kíváncsiskodókból került ki”, társadalmi hovatartozás tekintetében pedig tiszt-
viselőkből, kereskedőkből, iparosokból, földművesekből, napszámosokból, és „elég 
szép számú nőből (!) tevődött össze”. A rendezvényre leutazott Budapestről a magyar 
szélsőjobboldali mozgalmak több ismert alakja, így Csia Sándor, Kémeri Nagy Imre 
és Szálasi Ferenc is, főképp azért, hogy a bő egy hónappal korábban létrehozott, kép-
lékeny összefogást jelentő Magyar Nemzetiszocialista Párt5 egységét ily módon 

 
2  Legújabban lásd Olasz Lajos: A kormányzói jogkör. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–

1948. Szerk. Romsics Ignác. Budapest, 2009. 102–137. 
3  Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL), MTI „kőnyomatos” hírek (K 428), i) sorozat, 

Bizalmas értesítések, 1937. november 28. 
4  Szécsényi Mihály: A szélsőjobboldal társadalmi bázisa az 1935-ös debreceni választásokon. In:: 

Rendi társadalom – Polgári társadalom I. Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Szerk. 
Á. Varga László. Salgótarján, 1987. 367–387.; Gárdonyi Sándor: Nyilas mozgalmak Debrecenben 
1933–1939. Debreceni Szemle, 2002. 1. 79–99. 

5  Elhúzódó tárgyalások után a Magyar Nemzetiszocialista Párt 1937. október 24-én alakult meg a 
budai Vigadóban hét szélsőjobboldali párt és frakció egyesülésével. A párt élére háromtagú vezető 
testület került Szálasi Ferenc, ifj. Balogh István és gróf Széchenyi Lajos személyében. Azonban ez 
a fúzió rendkívül képlékeny volt, és nem jelentette a teljes hazai nemzetiszocialista mozgalmak 
egységét sem, ugyanis egy épp ekkor keletkezett rendőri összesítés 13 (bár nem mind aktív) nem-
zetiszocialista pártalakulatot és frakciót tartott nyilván, és néhány vezér (így például Festetics Sán-
dor) kimaradt az egyesülésből. MOL, Belügyminisztérium, Rezervált iratok (K 149), 1937–6–
13216. sz. Összesítés a magyarországi nemzetiszocialista pártokról, 1937. október 25.; az egyesü-
lésről lásd Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a 
szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932–1943. Bev., jegyz. Kovács Tamás. Budapest, 2009. 53–54.; 
Sipos Péter: Egy politikai eszmerendszer kialakulása. In: Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938–
1940. Szerk. Csiffáry Tamás. Budapest, 1997. 33.; Paksy Zoltán: A nemzetiszocialista mozgalmak 
megszerveződése, párt- és regionális struktúrája Magyarországon az 1930-as években. Múltunk, 
2009/3. 224–226.; Macartney, Carlyle A.: October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1929–
1945. Vol. 1. Edinburgh, 1956. 186–187.; Lackó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták, 1935–
1944. Budapest, 1966. 95–96.; a különböző nemzetiszocialista frakciók ideológiájáról lásd Paksa 
Rudolf: Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as években. In: A magyar jobboldali hagyomány, 
1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Budapest, 2009. 275–304. 
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próbálják szimbolizálni, de az ő felszólalásukat nem, csak a helyiekét engedélyezte 
a jelenlévő hatósági biztos.6 

A gyűlés – melyet a korábbi szakirodalom már említett, de részletesen még nem 
elemzett7 – ifj. Balogh István cívisgazda megnyitójával kezdődött. A helyi nyilasok 
vezérének számító Balogh 1935 és 1939 között Debrecen egyik országgyűlési kép-
viselője volt, és korábban szinte valamennyi szélsőjobboldali vezérrel együttműkö-
dött, majd személyi ambíciók miatt látványosan szakított – jellemző módon még az 
őt parlamentbe juttató, általa csak „hazardírozó arisztokratának” nevezett Festetics 
Sándor gróffal is.8 Balogh a gyűlés megnyitójában kérte a jelenlévőket, hogy „hig-
gadtságukat, nyugalmukat tartsák meg, mert tudják jól, hogy a nyilasokról az a hír 
száll, hogy lázítanak, gyújtogatnak, és az a hír, hogy nem tudnak a nemzet érdeké-
ben cselekedni, nem tudnak alkotmányos országban megmaradni s diktatúrára 
gyújtják a magyar lelkeket”. Kijelentette: „igazoljuk be, hogy igenis csak alkotmá-
nyos keretek között akarunk működni, és ahhoz ragaszkodni akarunk, s akarjuk a 
nagy magyar ügyet diadalra juttatni.” Majd négy helyi szónok következett, akik a 
nyilasokra jellemző hangvétellel és tartalommal beszéltek – elsősorban a zsidókér-
désről, és látszólag semmi jel nem utalt arra, hogy a gyűlés más fordulatot venne.  

Utánuk ismét ifj. Balogh szólalt fel, aki hosszan fejtegette a magyar külpolitiká-
ról, külkereskedelemről, gazdaságról, pénzügyi és szociálpolitikai kérdésekről al-
kotott véleményét. A beszédét ezek után a legitimisták 1937. október 10-én tartott 
körmendi gyűlésére terelte, ahol a Habsburg restaurációt sürgető politikusok mel-
lett a liberális és demokrata pártok képviselői, illetve az ekkor a kisgazdákat veze-
tő, korábbi fajvédő és szabad királyválasztó Eckhardt Tibor is megjelent. A „kör-
mendi kézfogással” az említett politikai irányzatok vezetői – pillanatnyi érdekeik 
által diktálva – felsorakoztak a legitimizmus mellett.9 Balogh a debreceni pártren-
dezvényen erre a gyűlésre utalva kijelentette: „Illetékesnek tartom magam én is, 
hogy itt Debrecenben állást foglaljak e kérdésben. Ottóval, a mi legelső és legna-
gyobb magyar emberünket, Horthy Miklós kormányzó úr Ő Főméltóságát állítom 
szembe, aki kivezette az országot a megsemmisülésből. (Általános taps, felállva 
lelkes éljenzés.) Van tehát nekünk vezérünk, aki vezessen minket.” Ezután ifj. Ba-
logh javaslatot tett arra, hogy „a nagygyűlés táviratilag üdvözölje a Kormányzó 
Urat, amihez lelkes ünnepléssel hozzájárult a hallgatóság”. Majd felolvastak egy 
deklarációt, melynek tartalmát először – saját bevallása szerint – a jelenlévő rendőr 
 
6  MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. A megfigyelő rendőr jelentése a nyilasok gyűléséről, 1937. no-

vember 29.; Uo. A rendőrség vidéki főkapitányságának jelentése a belügyminiszternek, 1937. no-
vember 29. 

7  Lásd Macartney, 1956. Vol. 1. 188–189.; Lackó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták, i.m. 97.; 
Sipos Péter, 1997. 35–36.; Sakmyster, Thomas: Admirális fehér lovon. Horthy Miklós, 1918–1944. 
Budapest, 2001. 189.; Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944). Bu-
dapest, 2007. 59.; Paksy Zoltán, 2009. 227–228.  

8  Festeticsről lásd részletesebben Püski Levente: Festetics Sándor, a „nyilas gróf” politikai pályája. 
In: Történeti Tanulmányok XIII. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, 2005. 157–168. 

9  Kardos József, 1998. 239–256. 



KEREPESZKI RÓBERT 

 

138

sem sejtette, miközben a karzatról röplapokat szórtak a hallgatóság közé. Ifj. Ba-
logh tagadta, hogy a röplapok a párté, és a jelenlévő rendőr is azt gondolta, hogy 
„talán a legitimisták, esetleg a szoc. demokraták szórják” azokat. A deklaráció fel-
olvasása folytatódott, és eközben a hatósági biztos Kémeri Nagy Imrétől megtudta, 
hogy a röpcédulák mégiscsak a párté, és a deklaráció szövegét tartalmazták. Ezután 
ifj. Balogh utasítására Kémeri Nagy felállt, és elkiáltotta magát: „Éljen I. Miklós, 
Magyarország királya!”  

A hatósági biztos szerint „mindenkit meglepetésszerűen s váratlanul ért e hely-
zet”, és azonnal figyelmeztette is Baloghot, hogy Horthy személyét „ne hozza ilyen 
vonatkozásban a gyűlés elé, mert sem a hely, sem a körülmények nem alkalmasak er-
re”. Azonban – szakirodalomban olykor előforduló véleménnyel szemben – nem osz-
latták fel azonnal a gyűlést. Erre a debreceni rendőrkapitány, Lám Dezső szerint azért 
nem került sor, mert „a gyűlésnek ezen akciója annyira meglepő volt, hogy beavat-
kozással élni lehetetlen volt, annyival is kevésbé, mert a kérdés beállítása úgy történt, 
hogy minden hatósági beavatkozás a legnagyobb ellenhatást és megbotránkozást vál-
totta volna ki és félremagyarázásra adott volna okot”, mivel mindenki „hosszantartó 
éljenzéssel és tapssal ünnepelte a Kormányzó Úr Ő Főméltóságát”. Tehát a rendőrség 
megvárta, amíg a szervezők befejezettnek nyilvánítják a gyűlést.10 

A fentiekből úgy tűnik, hogy a „királyválasztás” kulcsfigurája elsősorban nem 
Balogh, hanem Kémeri Nagy Imre volt. Ezt megerősítik a hatósági jelentések is: 
például a megfigyelő rendőrnek a történtekről és a helyzetről az volt a határozott 
benyomása, hogy „a párt vezetősége az utolsó jelenetről előre mit sem tudott, sőt, 
Balogh képviselő is talán csak az utolsó órákban szerezhetett ezirányú készülődés-
ről tudomást. Kémeri Nagy Imre volt ennek a mozgatója és irányítója, ő hozta le va-
lószínűleg a röplapokat is Pestről”. Továbbá a cédulák egy részén az ő neve állt ki-
adóként, és ő fogalmazta meg a gyűlés után Horthynak eljuttatott távirat szövegét is.11 

Kémeri Nagy az 1930-as évek szélsőjobboldali mozgalmainak híres és hírhedt 
alakja volt.12 1903 márciusában született Erdélyben, a Szilágy vármegyei Bürgez-
den. Apja birtokos nemes volt, aki jogásznak akarta taníttatni, de ő katona akart 
lenni. 1919-ben még 16 éves sem volt, amikor megszökött otthonról, és beállt az 

 
10  MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. A megfigyelő rendőr jelentése a nyilasok gyűléséről, 1937. no-

vember 29.; Uo. A rendőrség vidéki főkapitányságának jelentése a belügyminiszternek, 1937. no-
vember 29. 

11  A táviratban a következő állt: „A Magyar Nemzeti Szocialista Párt debreceni nagygyűlése tomboló 
lelkesedéssel és mély hódolattal köszönti a hajdú magyar lélekből kirobbanó szeretettel kikiáltott 
királyát, vitéz nagybányai Horthy Miklós Ő Felségét, mint I. Miklós magyar királyt, kinek felséges 
személye mellett utolsó vérünkig kitartunk.” Uo. A Magyar Nemzetiszocialista Párt távirata Hor-
thy Miklós kormányzónak, 1937. november 28. 

12  Kémeri Nagy Imréről 1943-ban a Turul Szövetség kiadásában egy életrajz jelent meg, amely 
számtalan túlzást és torzítást tartalmaz, mégis fontos adatokkal szolgál a pályájáról. Lásd Az örök 
bajtárs. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei, feljegyzései és bajtársainak elbeszélése alapján össze-
állította: Tarnói László. Budapest, 1943. 
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Erdélyért harcoló Székely Hadosztályba.13 Trianon után szülőhelyén, Szilágy vár-
megyében a helyi lakosságot, elsősorban a fiatalokat a románok ellen lázította, 
ezért menekülnie kellett. 1926-ban került a budapesti egyetemre, ahol belépett a 
jobboldali radikális fiatalok legfontosabb szervezetébe, a Turul Bajtársi Szövetség-
be.14 1928 és 1930 között – saját kérésére – ismét katonai szolgálatot teljesített, és 
mivel legfőbb életcélja ez a pálya volt, kérte a véglegesítését. Saját feljegyzései 
szerint ebben az időben szoros kapcsolatban állt Gömbös Gyulával. Egyik fő szer-
vezője volt az egyetemi zsidóveréseknek is, és gyakran kapott rövidebb fogházbün-
tetéseket.15 1937 nyarán lépett be ifj. Balogh István pártjába, és ezután a célja az 
volt, hogy a Turul Szövetséget, melyben egyre nagyobb befolyásra tett szert, telje-
sen a magyar nemzetiszocialista mozgalom táborába vezesse.16 Fontos, hogy az an-
tiszemitizmus mellett kifejezetten harcos szabad királyválasztó álláspontot is kép-
viselt: erre jó példa, hogy még szintén 1937 őszén néhány társával megtámadta a 
Turulhoz hasonlóan felépülő, de azzal ellentétben kifejezetten legitimista álláspon-
tot képviselő Szent István Bajtársi Szövetség egyik rendezvényét.17 Emellett men-
 
13  A Székely Hadosztályról lásd Fogarassy László: Az ismeretlen székely hadosztály. In: A Debreceni 

Déri Múzeum Évkönyve. A Debreceni Déri Múzeum Kiadványai LII. Szerk. Dankó Imre. Debrecen, 
225–252.; Kratochwill Károly: A Székely hadosztály 1918/19 évi bolsevistaellenes és ellenforradalmi 
harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Magyarország területi épségéért és Európáért. Debrecen, 1919. 

14  A Turul Szövetségről lásd Ujváry Gábor: Egyetemi ifjúság a „neobarokk társadalomban”: a bajtár-
si szövetségekről. Valóság, 1991/5. 64–73.; Szécsényi András: A Turul Szövetség felépítése és 
szerepe a két világháború közötti ifjúsági mozgalomban. In: Fejezetek a tegnap világából. Főszerk. 
Gergely Jenő. Budapest, 2009. 214–232.; Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség. In: A magyar 
jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Budapest, 2009. 341–376. 

15  Például alig két hónappal a debreceni „királyválasztó” gyűlés előtt, 1937 szeptemberében egy 
óbudai vendéglőben tartott nemzetiszocialista pártvacsorán kijelentette, hogy „ha a képviselőház-
ban a 280 képviselő helyett ugyanannyi szamarat ültetnének be, okosabban cselekednének”, amiért 
1938 áprilisában háromhavi fogházra ítélték. MOL, K 149, 1937–6–12201. sz. A budapesti rend-
őr-főkapitányság államrendészeti osztályának jelentése, 1937. szeptember 20.; MOL, Magyar Or-
szágos Tudósító (K 612), 1938. április 13. 

16  MOL, K 149, 1937–6–6221. szám, Jelentések az Egyesült Nemzeti Szocialista Párt és Kémeri 
Nagy Imre szervezkedéseiről, 1937. március-április. 

17  MOL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1938. március 26. A Szent István Bajtársi Egyesületet 
1927-ben alapították, és különösen az 1930-as évek folyamán a tagjaik gyakran tartottak gyűléseket, 
bálokat, ahol kifejezték a Habsburg Ottó melletti hűségüket. Ezeken a rendezvényeken rendszerint 
„megjelentek a legitimista mozgalomból ismert mágnások családtagjai” (Pallaviciniek, Zichyek, 
Eszterházyak, Apponyiak) is, így az egyesületnek jó kapcsolatai voltak a Habsburg-család egyes tag-
jai mellett a magyar arisztokráciával is. Ezeket a gyűléseket azonban rendszeresen megzavarták más 
jobboldali radikális ifjúsági szervezetek, elsősorban a Turul tagjai és a nemzetiszocialista pártokkal 
szimpatizáló fiatalok. A Szent István Bajtársi Egyesület felépítéséről lásd A Foederatio Stephanea 
egyetemi és főiskolai hallgatók Szent István Bajtársi Szövetsége alapszabályai, ügyrendje, fegyelmi 
ügyrendje, segélyezőbizottsági ügyrendje. Budapest, 1938.; a szervezet rendezvényeire, illetve a ve-
lük szembeni akciókra lásd MOL, K 149, 1934–4–2944. sz. Jelentés a Szent István Bajtársi Egyesület 
estélyéről. Budapest, 1934. január 27.; Uo. 1934–7–2082. sz. Jelentés a jobboldali pártok és szerveze-
tek tevékenységéről. Budapest, 1934. június 27.; Uo. 1936–6–3272. sz. Jelentés a Szent István Baj-
társi Egyesület Ottó-ünnepségéről. Budapest, 1936. január 15.; Uo. 1937–6–8327. sz. Sombor-
Schweinitzer József rendőrfőtanácsos telefonjelentése. Budapest, 1937. június 16. 
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talitásának egyik lényeges eleme az volt, hogy rajongásig tisztelte Horthy Miklóst. 
Ezt bizonyítja az is, ahogy a „királyválasztó” gyűlésre visszaemlékezett: „1937. 
november 28-án több párt egyesülése után, melyben híveim is, mint egy pártcso-
port tagjai vettek részt, egy debreceni nagygyűlés alkalmával 25 000 főnyi (!) kö-
zönség előtt a Kormányzó Úr Őfőméltóságát királlyá kiáltottam ki. (…) Ezt azért 
tettem, mert a Kormányzó Úrnak már Erdélyben is rendíthetetlen híve voltam és 
ezzel az eszmével reméltem a jobb magyar kibontakozást.”18 

Ez jelzi az 1937-es „királyválasztás” egyik legfontosabb motivációját: nemcsak 
Kémeri Nagy, hanem a magyar nemzetiszocialisták jelentős része is – ekkor még – 
rendkívül tisztelte Horthyt, és ragaszkodtak a személyéhez. Ezt legjobban épp ifj. 
Balogh István pártjának lapja, a Szittyakürt fogalmazta meg a kormányzói jogkör 
bővítése után 1937 júliusában: az Egyesült Magyar Nemzetiszocialista Párt „őszin-
te, lelkes örömmel hódol új honalapítónknak, jogai kiterjesztése alkalmával. Törhe-
tetlen hűséggel és ragaszkodással áll mellette abban a hivatását érző tudatban, hogy 
az elkövetkezendő idők igazolni fogják, miszerint ezért a földért, ezért a magyar nem-
zetért a szebb és igazabb, a keresztényibb és szociálisabb magyar jövőért áldozatra 
kész, bátrabb katonái nincsenek, mint az egyesült magyar nemzeti szocialisták”.19  

Ebből nyilvánvalóvá válik a „királyválasztók” másik motivációja: a nyilas vezé-
rek a befolyásuk megnövekedését és politikai ellenfeleik háttérbeszorítását remél-
ték, hiszen ha Horthy elfogadta volna a koronát, épp tőlük, a nyilasok „kezéből”, 
azzal legitimálta, sőt minden más politikai mozgalom elé helyezte volna a magyar 
nemzetiszocialistákat. Ez és a kormányzó nyilasok közötti – nagyrészt politikai 
ambíciók miatti – tisztelete akkor válik még nyilvánvalóbbá, ha idézzük azt, mi-
lyen érvekkel próbálták a „királyválasztók” áthidalni Horthy megkoronázásának 
legfőbb akadályát, a felekezeti hovatartozását. A gyűlés alatt és után is terjesztett 
egyik, Milliók nevében címet viselő röplap szerint „a magyar szent koronát (sic!) 
egyházilag, diktatórikusan irányították és kisajátították”, és „a magyar nemzeti szo-
cialista eszme akkor áll a legközelebb Istenhez és a magyar nép millióihoz, amikor 
a szent koronát vallási különbség nélkül a nemzetnek visszaadja”. „A magyar szent 
korona – jelentette ki a röplap – a magyar nép akaratát fejezi ki akkor, amikor arra 
érdemes férfi fejére teszi és a legteljesebb bizalommal tekint feléje. Magyarorszá-
gon az a helyzet, hogy a magyar szent korona csak katolikus férfi fejére tehető. 
Kormányzónk önfeláldozó és hősies harccal, valláskülönbség nélkül, a világháború 
utolsó napjaiban felforgatott hazánkat a pusztulástól megmentette. A Kormányzó 
volt az a férfi, akinek a szívében az isteni szikra a magyar nemzet feltámasztásáért 
lángra lobbant és a legválságosabb időkben összetört nemzetünk hajójára lépett és 
önfeláldozóan, becsületesen kormányozta hazánk hajóját Európa háborgó tengerén. 
Nem volt férfi, aki ezt a feladatot vállalta volna. Nem nézett egyházi szempontokat, 
nem nézte azt, hogy a magyar nép katolikus vagy protestáns, egy szempont volt előt-

 
18  Az örök bajtárs, 1943. 35–36. 
19  Szittyakürt, 1937. július 3. Horthy Miklós kormányzó a magyar király helyettese. 
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te, hogy hazánkat kiemelje a sártengerből. Kormányzó Urunk nemcsak azt érdemelte 
meg a magyar nemzettől, hogy kormányzóvá választassék, hanem megérdemelte 
volna a szent koronát! A szent koronát vallási szempontból nem lehet kisajátítani, 
mert a szent korona nem egy egyházé, hanem a magyar nemzet minden élő tagjáé!”20  

A Horthy melletti bizalmon kívül azonban még egy fontos tényező húzódott 
meg a háttérben. Utaltunk már arra, hogy 1937 októberében több nyilas frakció 
egyesüléséből egy szélsőjobboldali gyűjtőpárt alakult, melynek háromtagú vezető 
testületében Szálasi, ifj. Balogh és Széchenyi Lajos kapott helyett. Azonban ez a 
látszólagos egység nem jelentette azt, hogy a személyes vezéri ambíciók háttérbe 
szorultak volna: egy alig két héttel a párt megalakulása után keletkezett rendőri je-
lentés szerint Balogh rendkívül nehezményezi, hogy „Szálasi már egyáltalán nem 
kéri semmihez a hozzájárulását, hanem teljesen önállóan intéz mindent”.21 Ahogy a 
későbbiekben látni fogjuk, Szálasi nem tudott a „királyválasztás” tervéről, és ezzel 
válik érthetővé Balogh szerepe: minden bizonnyal az az ábránd motiválhatta, hogy 
ha sikeres lenne a terv, azzal egy csapásra háttérbe szoríthatná riválisát, és ő vál-
hatna a magyar nemzetiszocialista mozgalom kizárólagos vezérévé. 

Láthattuk, hogy az időzítés nem volt véletlen, ahogy a helyszín megválasztása 
sem. Balogh számára nemcsak azért volt fontos Debrecen, mert itt szerezte az or-
szággyűlési mandátumát, és ebből adódóan a legjelentősebb bázisának tekintette, 
hanem azért is, mert a város az 1848/49-es szabadságharc óta a Habsburg-ellenes 
függetlenségi gondolat egyik fellegvárának számított, ahol gyakran előfordultak a 
legitimistákkal szembeni atrocitások – elsősorban épp a helyi nemzetiszocialisták 
részvételével.22  
 

A GYŰLÉS UTÁNI ESEMÉNYEK 
 
1937. november 28-án este, a gyűlés után pár órával a pártvezetés vacsorát adott a 
debreceni Gambrinus étteremben, melyet a rendőri jelentések szerint elsősorban a 
délutáni események, illetve Szálasi és Kémeri Nagy személye miatt nagy érdeklő-
dés és várakozás előzött meg a helyi nyilasok között. Szinte valamennyien ünnep-
lésre készültek, és ilyen hangulatban kezdődött a rendezvény, amikor a párttagok 
legnagyobb megdöbbenésére Szálasi egy nyilatkozatot olvasott fel: „Isten és a 
nemzet előtti felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a délutáni gyűlésen 
elhangzott deklarációt, illetve a Kormányzó Úrnak királlyá történt kikiáltásáról 
előzőleg semmit sem tudtam. A történtek teljesen megdöbbentettek és kijelentem, 

 
20  MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. Milliók nevében c. röplap 
21  MOL, K 149, 1937–6–13665. sz. Jelentés a szélsőjobboldali mozgalomról, 1937. november 11. 
22  Például 1935 szeptemberében a Nemzeti Legitimista Néppárt a debreceni Angol Királynő étterem-

ben tartott összejövetelét a nyilasok bűzbombával és estig tartó tüntetéssel zavarták meg. MOL, K 
149, 1935–4–10815. sz. A debreceni rendőrség jelentése a legitimista-ellenes tüntetésről, 1935. 
szeptember 28. 
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hogy az egész királyválasztó eljárással egyáltalán nem azonosítom magamat, az tő-
lem és elgondolásomtól igen messze esik, sőt, a történteket a legnagyobb mérték-
ben helytelenítem, mert a királykérdés ilyetén való megoldása sem az én, sem a 
Párt programjában nem ilyen megoldással van kitervezve.”23 Szálasi ehhez még 
hozzáfűzte, hogy ő maga és pártja is „tisztában van azzal”, hogy „a királykérdés 
csak a nemzet egyetemes megnyilatkozása és a Kormányzó Úr Őfőméltósága kö-
zös közreműködésével oldható meg”, majd távozott. Baloghot meglepte Szálasi vé-
leménye, és úgy vélte, hogy „ez árulás volt a történtekkel szemben”, majd közölte, 
hogy „Szálasi álláspontja őket a további munkában nem befolyásolja”. Utána 
Kémeri Nagy Imre szólalt fel, és kijelentette, hogy attól a naptól kezdve „a Nemze-
ti Szocialista mozgalom nem ismer Magyarországon kormányzót, csak apostoli ki-
rályt s róla a jövőben is így fognak megemlékezni”, és soha nem lesz király a „ma-
gyargyilkos hóhér Habsburgok fattya”.24 

Szálasi megnyilatkozása mögött több tényező húzódott meg. Először is érzéke-
nyen érintette, hogy Kémeri Nagy és Balogh előzetesen nem kérte ki a véleményét a 
tervvel kapcsolatban, és ezt saját vezetői-vezéri pozíciójának gyengítéseként fogta 
fel. Másrészt Szálasi joggal tartott attól, hogy az önkényes és elhamarkodott „király-
választás” végérvényesen szembefordítja Horthyt a magyar nemzetiszocialista mozga-
lommal, pedig ő a hatalomátvételt – ahogy korábban és a későbbiekben is kifejtette – 

 
23  Valóban sem Szálasi, sem Balogh korábbi pártjainak programjában nem így szerepelt a királykér-

dés és az államfő kérdésének megoldása. Szálasi Nemzet Akaratának Pártja a következő álláspon-
ton volt még az 1935 tavaszán: „Akarjuk és követeljük az államformának, az államfő kérdésének a 
csonka Magyarföldre vonatkoztatott, határozott időn belül való ideiglenes, a Hungária Egyesült 
Földek összeállításakor végleges, félreérthetetlen és alkotmányos megoldását. Az államforma és az 
államfő kérdéseit államkérdéssé tesszük, nem hagyjuk a pártkérdések öncélúságába fulladni. Akar-
juk és követeljük az állam sorsának, irányításának, vezetésének, megszervezésének a tíz évre vá-
lasztott nádor kezeibe való tételét, számára a legteljesebb felhatalmazás, rendkívüli és kivételes ha-
talom jogának megadását, az első tíz esztendőre alkotmányos megkötések nélkül”. Még érdeke-
sebb az az álláspont, amit Balogh–Festetics párt képviselt az 1933 végén kiadott pártprogramban: 
„Magyarország államformája alkotmányos királyság, azonban a királyi szék betöltése, illetve be-
töltési módjának meghatározása nem időszerű. A királykérdés idő előtti felvetése alkalmas arra, 
hogy magyar és magyar közt viszálykodást és széthúzást támasszon. Ahhoz pedig, hogy Magyar-
ország ma külső és belső ellenségeivel sikerrel küzdhessen meg, belső ellentétektől szét nem tagolt 
nemzetre van szükség. A szociális problémák és a zsidókérdés megoldása sürgősebb. A királykér-
dés megoldása tehát csak e kérdések megoldása és a nemzeti szocializmus uralomra jutása után le-
het időszerű. A királykérdés idő előtti felvetése azt eredményezhetné, hogy a magyarság testvér-
harcából külső és főként belső ellenségeink kerülnének ki győztesen. Magyarország államfője 
azonban idegen fajú nem lehet.” Igaz, hogy a „királyválasztás” négy évvel a pártprogram kiadása 
után történt, mégis látható, hogy Balogh tette gyökeresen ellentmondott az idézett korábbi állás-
pontjával. Magyarországi pártprogramok 1919–1944. Szerk. Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei 
Ferenc. Budapest, 2003. 303. és 326. 

24  MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. A debreceni rendőrség politikai detektívcsoportjának jelentése a 
nyilasok pártvacsorájáról, 1937. november 29.  
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csak a kormányzó beleegyezésével képzelte el.25 Ezek mellett még egy érthető indok 
húzódott meg Szálasi állásfoglalása mögött: ellene 1937 folyamán államfelforgatás 
vádja miatt büntetőeljárás folyt, több havi fogházra el is ítélték, amit a fővárosi ítélő-
tábla épp november 28-án mérsékelt, és a nyilas vezér tisztában lehetett azzal, hogy 
ha a neve összefüggésbe kerül a – szerinte meggondolatlan és várhatóan büntetőjogi 
síkra terelődő – „királyválasztó” üggyel, valószínűleg súlyosabb büntetésre számíthat.26 
Szálasi ezt annak ellenére sem kockáztatta meg, hogy minden bizonnyal tisztában 
volt azzal, milyen következménnyel jár a kivonulása: ez tette ugyanis nyilvánvalóvá 
a nem sokkal korábban kialakult, törékeny nyilas egység tulajdonképpeni felbomlását.27 

A rendőri jelentések szerint a pártvacsora – Szálasi reakcióját leszámítva – 
rendben és eseménytelenül zajlott le, azonban az éjszaka és a másnap még érdekes 
fejleményeket tartogatott. A későbbi nyomozás megállapította, hogy a gyűlés után, 
kora este a párt fővárosi központjába egy rövid utasítást („Minden rendben van, 
csináljátok!”) tartalmazó távirat érkezett, és ezután éjjel több vidéki városban, így 
Debrecen mellett Szegeden, Vácott és Hódmezővásárhelyen28 is megjelentek a 
Horthy királlyá proklamálását tartalmazó, sőt a feleségét is dicsőítő nyilas röplapok 
és plakátok, ami az akció alapos szervezettségére utalt.29  

 
25  Erről tájékoztatott a csendőrség nyomozó osztálya 1938 januárjában is: „Szálasinak úgy a prog-

ramjában, mint pedig nyilvános kijelentéseiben erre vonatkozólag az áll, hogy a kibontakozást a 
Kormányzó Úr Ő Főméltósága legfőbb vezetése alatt keresi”. Nem sokkal később ugyanezt fogal-
mazta meg Szálasi egy börtönből írt levelében is: „A mi elképzelésünk mindig az volt, hogy a 
Kormányzó Úr tudtával és az ő beleegyezésével jusson a nemzetiszocialista hungarista rendszer 
uralomra.” Emellett a nyilas sajtóban is egyértelművé tette: „Nekem mindig volt és mindig lesz ál-
lamfőm. Ez minden testvér részére parancs.” MOL, K 149, 1938–6–Szn. 5. A csendőrség nyomo-
zó osztályának jelentése a Magyar Nemzeti Szocialista Párt szervezkedéséről, 1938. január 18.; 
Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1997. 58.; Pesti Újság, 1942. március 9. 

26  MOL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1937. október 4.; Sipos Péter, 1997. 41. 
27  Az egység felbomlását Sellyei alezredes, a csendőrség nyomozó osztályának parancsnoka is előre-

vetítette a „királyválasztó” gyűlést és a pártvacsorát követő napon írt jelentésében, amikor úgy fo-
galmazott: „Ezek szerint feltehető volt, (hogy) a MNSzP nagyhangú tömörülése már is töredék 
pártokká való szétszakadásban nyilvánul meg.” MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. Sellyei alezredes 
jelentése, 1937. november 29. 

28  Uo. A rendőrség vidéki főkapitányságának jelentései, 1937. november 29., december 1. és decem-
ber 3., ill. a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság jelentése, 1937. december 1. 

29  Horthy feleségéről a következőket írta az egyik röplap: „Milliók állnak sorfalat ezen a napon vitéz 
nagybányai Horthy Miklósné Magyarország Nagyasszonya körül – aki korona nélkül is – mint ki-
rályné jár közöttünk! A magyar történelem első lapjaira ezt a pár sort írja a történetíró: Hitet adott 
a hitetlennek! Kenyeret adott az éhezőknek! Ruhát a mezítelennek! Hajlékot a hajléktalanoknak! 
Két évtized után törleszti végre adósságát a magyar nép fehérlelkű Nagyasszonyával szemben, 
amikor I. Miklós Magyarország királyával együtt Magyarország királynéjává koronázza!” (MOL, 
K 149, 1937–6–13200. sz. A debreceni rendőrkapitányság jelentése, 1937. november 29.) Ez azért 
érdekes, mert 1938-ban szintén nyilas jelképekkel és Szálasi nevével ellátott röplapok Horthy fele-
ségének zsidó származásáról szóltak, „Rebeka, ki a Várból!” szöveggel. Egyes (elsősorban nyilas) 
források cáfolják azt, hogy ezt az utóbbi röpcédulát valóban Szálasiék terjesztették, és a szakiroda-
lomban is megjelent olyan vélemény, miszerint ez inkább a politikai rendőrség akciója lehetett a 
nyilasok lejáratására. Sipos Péter, 1997. i.m. 35–36.; Fiala Ferenc–Marschalkó Lajos: Vádló bitó-
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Másnap, november 29-én Kémeri Nagy a debreceni Tisza István Tudomány-
egyetemre ment, és felkereste a helyi Turul Szövetség tagegyesületeinek vezetőit, 
és felszólította őket, hogy még aznap este szervezzenek szimpátiatüntetést Horthy 
királlyá koronázása mellett. Ekkor újabb röplapokat terjesztettek a debreceni egye-
temi hallgatók között is, amelyben arra szólították fel őket, hogy a kormányzó név-
napján vonuljanak fel a budai Várba és tegyenek „hűségesküt vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Magyarország királyára”. Arra vonatkozóan egyelőre nincsenek 
forrásaink, hogy milyen reakciót váltott ki a „királyválasztás” a debreceni turulis-
tákból, és mennyien szándékoztak az esti tüntetésen részt venni. A rendőrség intéz-
kedésére ugyanis a cédulákat lefoglalták, Kémeri Nagyot (és néhány társát, így 
Endődi Albert orvost, a röpcédulák előállításáért felelős Bikfalvi Máthé István 
nyomdászt) letartóztatták, majd eltávolították a városból, az egyetem rektora pedig 
nemcsak a bajtársi, hanem az összes ifjúsági egyesületek helyiségét lezáratta, és a 
tervezett tüntetést az egyesületi magisterek (tanárelnökök) révén leszerelték.30 

A debreceni „királyválasztásról” az országos közvélemény csak nagyon kevéssé 
értesült, ugyanis Fáy István, Hajdú vármegye főispánja, miután tudomást szerzett a 
történtekről, telefonon felhívta a miniszterelnökség sajtóosztályát, és azt javasolta, 
„fogják meg” a hétfő reggeli lapokat, hogy azok „csak azt közölhessék a debreceni 
eseményekről, amit a kormány közlendőnek tart”. Telefonjelentéséből azt is tudjuk, 
hogy a nyilas gyűlés Debrecenben „nagyobb visszhangot nem váltott ki, az értelmi-
ség körében (Casino, NEP Club) Balogh Istvánt a történtekért elítélik”, sőt más for-
rások szerint Baloghot ez az eset teljesen komolytalanná tette a magyar politikai 
életben.31  

Ennek ellenére a politikai életben nem maradtak reakció nélkül a történtek. Az 
országgyűlés mindkét házában már rögtön a legközelebbi ülésnapon szóba került a 
debreceni „királyválasztás”: a Képviselőházban a város másik képviselője, a szoci-
áldemokrata Györki Imre, a Felsőházban pedig az Országos Mezőgazdasági Kama-
ra választottja, a szintén debreceni Vásáry József bírálta a nyilasok akcióját. Utóbbi 
úgy fogalmazott: „Mindössze két sorban történt egy bejelentés, amely két sorban 
történő bejelentést azonban én nem két sort megérdemlő dolognak, hanem határkő-

                                                                                                                            
fák. A magyar nemzet igazi sírásói. London, 1958. 27. Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidá-
ig. Visszaemlékezések. Budapest, 1978. 295.; Sakmyster, 2001. 199. 

30  MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. Lám Dezső debreceni rendőrkapitány telefonjelentése a budapes-
ti főkapitányságnak, 1937. november 29. 12 óra 30 perc; MOL, K 428, Bizalmas értesítések, i) so-
rozat, 1937. november 29.; Uo. Ki nem adott közlemények, s) sorozat, 1937. december 1.; A Deb-
receni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1937–1938. tanévről. 
Közzéteszi: Csikesz Sándor. Debrecen, 1938. 297. 

31  MOL, K 149, 1937–6–13200. sz. Fáy István, Debrecen és Hajdú vármegye főispánjának telefonje-
lentése a belügyminiszternek, 1937. november 28. este 9 óra 30 perc.; Kánya Kálmán például úgy 
fogalmazott az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének, John F. Montgomerynek, hogy 
Balogh egy „kelekótya ember”. John F. Montgomery beszélgetése de Kánya külügyminiszterrel, 
1937. december 1. Közli: Roosevelt követe Budapesten. John F. Montgomery bizalmas politikai 
beszélgetései. Kiad. Frank Tibor. Budapest, 2002. 157. 
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nek nevezem, mert azt látom, hogy ezek már túllépik azt a határt, ameddig elmehe-
tett ez a dolog. Most már a kormánynak erélyes kezekkel kell lecsapni ezekre az 
emberekre, mert ezek a játékok lassankint felgyújthatják az egész nemzetet, épp-
úgy, mint ahogyan egy gyermek felgyújthat egy szérűskertet. Amikor hagyjuk sár-
ba tiporni az alkotmányt, amikor hagyjuk, hogy ezt büntetlenül tehessék meg nép-
gyűléseken, akkor megtagadjuk egész ezeresztendős múltunkat.”32  

Már Györki is, és pár hónappal később a szintén ellenzéki Payr Hugó is – jogo-
san – szóba hozta a rendőrség felelősségét. Utóbbi 1938 februárjában egészen nyíl-
tan felvetette a kérdést a Képviselőházban: „hogy van az, hogy az államrendőrség, 
amely minden baloldali megmozdulásról pontosan és állandóan tájékozva van, a 
debreceni királyválasztásról (…) csak utólag értesült?”33 Noha elképzelhető, hogy 
miként Szálasi, úgy a jól szervezett és tájékozott politikai rendőrség sem sejtett 
semmit arról, hogy milyen végkimenetele lesz a november 28-i gyűlésnek, ám ha 
megvizsgáljuk ifj. Balogh István lapjának, a Szittyakürtnek ebben az évben megje-
lent számait, több olyan írást találunk, melyek azt sugallták, a nyilasok egy része 
„készül valamire”, és burkoltan vagy nyíltan összefüggésbe hozták Horthy szemé-
lyét a királykérdés megoldásával. 1937 áprilisában a lap egyik legitimista-ellenes 
cikke a következőképpen fogalmazott: „Elégedjenek meg hát a Habsburg-ház sze-
relmesei azzal, ha lemondunk a nagy megtorlásról és ne akarjanak velünk mindent 
elfelejtetni. Mi is királyt akarunk, ha az idő eljön, de magyar királyt! Magyar ki-
rályt, aki a mi vérünkből sarjadozott, kinek nevéhez nem tapad ártatlanul kiontott 
hős magyarok vére, ki búban, bánatban, örömben, vígságban, erőben és gyönge-
ségben is magyar lesz.”34 Horthy személyéről is szólt pár hónappal később a lap 
vezércikke, amikor megvédte a kormányzót a jogkörbővítés kapcsán őt ért vádak-
kal szemben: „Horthy Miklós kormányzó minden kétséget kizáróan új honalapítója 
ennek a nemzetnek. Uralkodói kvalitásokat mutató ténykedése, a haza szent földjé-
nek visszaszerzése, a falu népére támaszkodva újra megteremtett magyar lelki egy-
ség az ő dicsőséges nevét Árpád, Szent István és IV. Béla nevével egy magasságba 
emeli. Személye az az egyetlen magyar kőszikla, amelyen, mióta a kormányzói 
pálcát kezében tartja, minden, a keresztény magyarság egyetemét sértő, vagy pusz-
títani szándékozó hullám megtörik. A nemzeti királyok óta nem volt a magyarság-
nak olyan uralkodója, vezére, kormányzója, aki olyan finom tapintattal vezérelte 
 
32  Az 1935. évi április hó 27-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplói. Budapest, 1935–

1939. (a továbbiakban KN 1935–1939) XVI. kötet (257. ülés, 1937. november 30.), 109.; Az 1935. 
évi április hó 27-ére hirdetett Országgyűlés Felsőházának Naplói. Budapest, 1935–1939. III. köt. 
(52. ülés, 1937. november 30.), 16–18. 

33  KN 1935–1939, XVI. köt. (269. ülés, 1938. február 16.), 471. A rendőrök szerepéhez érdekes ada-
lékkal szolgál a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság egyik jelentése, mely szerint a városba a 
„királyválasztás” éjszakáján két személy hozta a nyilas röplapokat: „A gépkocsin érkezett ismeret-
len egyének egyike a gyulai rendőrkapitányság volt vezetőjének, egy másika pedig a gyulai rend-
őrkapitányság volt detektív-csoportvezetőjének mondotta magát.” MOL, K 149, 1937–6–13200. 
sz. A hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság jelentése a belügyminiszternek, 1937. december 1. 

34  Szittyakürt, 1937. április 24. Palotai-Poth Gyula: „Mi nem feledhetünk!” 
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volna ezt a nemzetet, mint Horthy Miklós kormányzó. (…) Velünk csak az érezhet 
együtt igazán, csak az gyógyíthatja tenger vérző sebünket lelkileg is, aki vérünkből 
való vér, mint Ő. Ezért olyan kimondhatatlan nagy jelentőségű a nemzetre nézve a 
nemzeti király.”35 Kémeri Nagy Imre pedig két cikkében is egészen egyértelműen 
fogalmazott. Előbb, 1937 szeptemberében a lap hasábjain kijelentette: „Királykér-
désben a jogfolytonosság elvének alapján állunk, még pedig folytatni fogjuk az 
Árpádházi királyaink megszakadt jogfolytonosságát! Vezérünk a magyar nemzet 
lelkéből kisugárzó eszme, fejedelmünk, Magyarország első katonája, vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós!”36 Majd egy hónappal később már egyenesen Horthy-dinasz-
tiáról (!) beszélt egy Habsburg-ellenes írásában: „…ha a Horthy-dinasztia és a Habs-
burg-dinasztia közt kell választani, a nemzet föltétlenül az előbbi mellett sorakozna 
fel és azt a kis klikket úgy kisöpri az országból, hogy szemét-roncs sem marad be-
lőlük!”37  

 
HORTHY MIKLÓS ÉS A MAGYAR TRÓN PROBLÉMÁJA 

 
Ezek után joggal vetődik fel a kérdés: hogyan vélekedett a „királyválasztásról” a leg-
főbb érintett, Horthy Miklós? A források egyetértenek abban, hogy a kormányzót 
mélységesen felháborították a történtek. Az Egyesült Államok magyarországi nagy-
követe, John F. Montgomery feljegyzése szerint „a Kormányzó dühöngött, amikor 
Rőder tábornok tájékoztatta az esetről, annyira, hogy a tábornok azt hitte, mindjárt 
megüti a szél”. Horthy elmondta még, hogy „a legnagyobb ellensége sem mondha-
tott volna róla ennél gyalázatosabb dolgot, és hogy ő hazaárulónak tart minden ma-
gyar embert, aki király akarna lenni, vagy hagyná magát királlyá koronázni, mert 
ez szörnyű helyzetbe taszítaná az országot, pedig Magyarországnak enélkül is ép-
pen elég baja van”.38 Egyértelműen erre a „királyválasztásra” utalt a diplomata Bar-
cza György is a visszaemlékezésében: „emlékszem, Magyarországon röpcédulákat 
is szórtak el, melyekben I. Miklós néven lett Horthy aposztrofálva. A kormányzó 
erről a »neki ártani akaró kútmérgezésről« igen elítélően nyilatkozott előttem.”39 

A teljesség kedvéért meg kell említenünk, nem ez volt az első és az utolsó eset, 
hogy Horthyt vagy családja valamelyik tagját összefüggésbe hozták a királykérdés 
megoldásával. Különösen a külföldi sajtót foglalkoztatta az üresen álló magyar trón 
problémája, és meglepően gyakran felmerült a kormányzó, mint lehetséges király. 
Ezek a névtelen magyar forrásokra hivatkozó, találgatásnak minősíthető „hírek” – 
melyekről a Magyar Távirati Iroda lapszemléi és bizalmas értesítései tájékoztattak 
– jellemző módon mindig Horthy kormányzóságának évfordulói vagy jelentős bel-
politikai változások idején jelentek meg. Például 1923 februárjában, alig egy héttel 
 
35  Szittyakürt, 1937. június 12. Megdöbbentő beszéd. 
36 Szittyakürt, 1937. szeptember 4. Kémeri Nagy Imre: Kiáltvány a Nyilaskeresztesekhez. 
37  Szittyakürt, 1937. október 16. Kémeri Nagy Imre: Királykérdés – Habsburg-kérdés. 
38  Montgomery beszélgetése báró Aporral, 1937. november 30. Közli: Roosevelt követe voltam, 2002. 
39  Barcza György: Diplomataemlékeim, 1911–1945. Budapest, 1994. I. köt. 289. 
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a kormányzóválasztás harmadik évfordulója előtt a belgrádi sajtó írt Horthy király-
lyá proklamálásáról.40 A Gömbös-kormány első évében, 1932/33 folyamán a dél-
szláv, román és csehszlovák lapok az új miniszterelnök személyében és céljaiban 
vélték felfedezni azokat a törekvéseket, melyek a kormányzó trónra segítését céloz-
ták. „Gömbös azért alakított arisztokraták nélküli dzsentri-kormányt” – írták –, hogy 
„királlyá koronáztassa Horthyt”.41  

Joggal feltételezhetnénk, hogy ezek csak a környező és Magyarországgal szem-
ben ellenséges kisantant államok propagandájának a magyar államfőt kompromittá-
ló, esetleg lejárató törekvéseinek része. Azonban az 1930-as években – az MTI tu-
dósításai szerint – az angolszász és amerikai lapok is foglalkoztak Horthy királlyá 
választásával. 1933 novemberében például a londoni Daily Telegraph és a Daily 
Herald írt arról, hogy a titkos választójog bevezetése fejében a magyarországi szo-
ciáldemokraták (!) is támogatnák Gömbös szándékát a kormányzó megkoronázásá-
ra, sőt a két lap tudni vélte, hogy Mussolini sem ellenzi a tervet.42 Még érdekesebb 
hírek jelentek meg háromnegyed évvel a debreceni „királyválasztás” után, Horthy 
németországi útjával, illetve Magyarország és a kisantant államok közötti fegyver-
kezési egyenjogúságról szóló bledi egyezménnyel szinte egy időben, 1938 augusz-
tusában: „A Daily Mirror állítólag Varsóból Berlinbe érkezett értesülése alapján je-
lenti, hogy Ausztria bekebelezése után a Habsburg-restauráció végleg meghiúsult. 
Ezzel szemben szó van arról, hogy Horthy kormányzó lesz Magyarország királya. 
Mussolini helyeselte a tervet, Csehszlovákia és Románia készek volnának hozzájá-
rulni, Lengyelország támogatná, Horthy Miklós kormányzó most Hitler beleegye-
zését kéri, aki eddig még nem foglalt határozottan állást, csak azt mondta, hogy 
»tetszik neki a terv«.” Szinte teljesen ugyanezt közölte az amerikai Daily News is.43  

Ezek alátámasztják azt, hogy a nemzetközi közvéleményt igenis foglalkoztatta 
az üresen álló magyar trón problémája, amit jelez az is, hogy másokat is lehetséges 
magyar királyként emlegettek.44 Másrészt sugallják azt, amit egyébként néhányan a 
 
40  MOL, K 428, a) sorozat, Napi hírek, 1923. február 13. 
41  MOL, K 428, f) sorozat, Lapszemle, 1932. október 5., 1933. január 7., 1933. június 6. 
42  MOL, K 428, i) sorozat, Bizalmas értesítések, 1933. november 3. 
43  MOL, K 428, i) sorozat, Bizalmas értesítések, 1938. augusztus 24. 
44  A külföldi sajtóban leggyakrabban az olasz királyi ház, a Savoyai-család valamelyik tagja, elsősorban 

az aostai herceg került szóba mint lehetséges magyar király. Ez a magyar politikai köröktől sem állt 
távol, mert azért remélték, hogy az Olaszországgal szorosabbra fűzött dinasztikus kapcsolatok nyo-
matékosabbá tehetik a revíziós törekvéseket. Az olasz külügyminiszter, Ciano gróf is több alkalom-
mal írt arról a naplójában, hogy a magyar diplomácia egyes tagjai (Villani Frigyes követ, Kánya 
Kálmán és Csáky István külügyminiszterek) burkoltan vagy nyíltan felvetették az aostai herceg vagy 
III. Viktor Emánuel olasz uralkodó magyar királlyá koronázását. Ciano az ezekről a beszélgetésekről 
készült feljegyzéseihez olykor hozzáfűzte, hogy Horthy vagy Mussolini „kedvezően” fogadná a Sa-
voyai-ház magyar trónra lépését, de azt is megjegyezte, hogy ebben „akadályt jelent a német vétó”. 
Ciano gróf naplója, 1939–1943. Ford. Bányász György. Budapest, 1999. 102–103., 112., 168., 193. 
és 429–430. Ciano 1939. július 24-i, 1939. augusztus 18-i, 1940. január 13-i, 1940. március 24-i, 
1942. augusztus 26-i és 1942. augusztus 29-i naplóbejegyzései, vö. MOL, K 428, f) sorozat, Lap-
szemle, 1928. október 24., ill. Uo. i) sorozat, Bizalmas értesítések, 1930. június 13.   
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kortársak közül is érzékeltek, hogy a magyar „királykérdés: nemzetközi hatalmi 
kérdés”.45 Ezzel kapcsolatban érdemes idéznünk az MTI 1930. június 17-i amerikai 
lapszemléjét, amely szerint az Egyesült Államok sajtója is latolgatta a magyar ki-
rálykérdés megoldását, egyaránt megemlítve Habsburg Ottó, Horthy és az olasz 
aostai herceg személyét, és megállapította: „hiába hangoztatná bárki is, hogy a 
trónkérdés megoldása a magyar nemzet belső egyéni ügye, amelybe senkinek 
semmi beleszólása sincsen, mert a gyakorlatban igenis nemzetközi probléma ez, 
amelynek elintézése az egész európai politikai szituációt érinti. A magyar király-
kérdés elintézése elsőrangú külpolitikai probléma és Magyarország nem elég erős 
ahhoz, hogy ezt a gyújtóanyagot bedobja Európa közvéleményébe”.46 

Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a külföldi sajtó a magyar kormányzó ki-
rállyá koronázásáról szóló híreinek és a nyilasok debreceni akciójának ne lett volna 
belpolitikai háttere, előzménye, sőt a későbbiekben is felmerült Horthy trónra lép-
tetése a magyar közélet bizonyos rétegeiben. A kormányzó maga ír le az emlékira-
taiban egy esetet, mely nem sokkal a Habsburg-ház végleges trónfosztása és IV. 
Károly halála után történt 1922 augusztusában: a korábbi belügyminiszter, Ráday 
Gedeon gróf egy küldöttség élén felkereste őt, és „a nép minden rétege nevében” 
felajánlották neki a magyar koronát.47 Sőt, Horthy 70. születésnapja idején, 1938-
ban olyan könyv is megjelent, mely az államfő nemzetségét egyenesen az Árpád-
házig vezette vissza, tehát a kiadvány azt sugallta, hogy a kormányzó jogosan lép-
hetne fel trónigénnyel.48  

Azonban Horthy mindig elhárította magától ezeket a törekvéseket. A Ráday ve-
zette küldöttség 1922-es megkeresésére – az emlékiratai szerint – a következőkép-
pen reagált: „Szerfelett meglepődtem. (…) Megköszöntem tanúsított bizalmukat, 
de kijelentettem, hogy felhívásuknak nem tehetek eleget. Mert mi ad nekem bátor-
ságot és erőt ahhoz, hogy romban álló hazánk újjáépítésében részt vegyek? Csakis 
az az érzésem, hogy kormányzóvá választásom alkalmával azért nyilvánult meg 
velem szemben a bizalom, mert tisztességes és becsületes férfinak tartanak. Ha a 
korona után nyúlnék, nem lennék többé sem önzetlen, sem tisztességes, és már 
másnap szembefordulnának velem a tulajdon édestestvéreim. Én tehát semmilyen 

 
45  A kormánypárti Árvátfalvi Nagy István felszólalása. KN 1935–1939. I. köt. (16. ülés, 1935. május 

21.), 286. 
46  MOL, K 428, f) sorozat, Lapszemle, 1930. június 17. 
47  Horthy Miklós: Emlékirataim. Budapest, 1990. 160–161. Az eset kapcsán a korszak ismert jobbol-

dali radikális újságírója, Milotay István a következőket írta Horthy memoárját bíráló, emigráció-
ban megjelenő cikksorozatában: Ráday „a református egyház világi főgondnoka volt, de minden 
politikai súly nélkül. Egy magános konzervatív arisztokrata, akiről a nagy nyilvánosság, a nemzeti 
közvélemény úgyszólván semmi érdemlegeset nem tudott feljegyezni. Arra, hogy a koronával há-
zaljon, semmi privilégiuma nem volt. Annál kevésbé, mert azt nem is szállíthatta volna.” Milotay 
István: Egy élet Magyarországért. Ami Horthy Miklós emlékirataiból kimaradt. Budapest, 2001. 
47–48. 

48  Sándor József: Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója és népe az Árpád-
házi királyok vérében. Budapest, 1938. 
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körülmények között, még egyhangú népszavazás esetén sem fogadnám el soha a 
királyi méltóságot.” 1933 októberében, a mezőtúri hősi emlékmű leleplezése al-
kalmából mondott beszédében – igaz, csak általánosságban, nem konkrétan a saját 
személye kapcsán – úgy fogalmazott, hogy a „a trónbetöltés ma casus belli”. Az 
1937. novemberi „királyválasztás” után néhány nappal egy erélyes rádióbeszédben 
utasította vissza, hogy a nyilasok ilyen módon visszaéljenek a nevével. Egy hónap-
pal később, Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának ünnepi ülésén is ha-
sonlóképpen foglalt állást: „A nevemet kétszer hozták kapcsolatba a királykérdés 
megoldásával. Tizenhét évvel ezelőtt – bizalmatlanság ébresztése szándékával – és 
most – meggondolatlanul. Tizenhét évvel ezelőtt Székesfehérvárott a nemzeti had-
sereg bevonulásának emlékére emelt oszlop leleplezésekor megmondtam, hogy 
nem engedhetem Magyarország kormányzójának személyét a királyi trónnal kap-
csolatba hozni. Ezt vallom és így fogom fel kötelességemet ma is. Arra kérem tehát 
az egész magyar társadalmat, hogy ne tegyék a királyság ősi intézményét politikai 
küzdelmek játékává.”49  

Ennek ellenére a kortársak között és az utókorban is éles vita bontakozott ki ab-
ban, hogy Horthynak voltak-e királyi ambíciói vagy dinasztiaalapítási szándékai, 
amit különösen fia, István kormányzóhelyettessé történt megválasztása gerjesztett. 
A kormányzó trónra kerülési törekvéseit elvetők közül érdemes a diplomata Barcza 
Györgyöt idéznünk, aki visszaemlékezésében több helyen is következetesen Hor-
thy környezetét tette felelőssé amiatt, hogy ilyen kombinációk kipattanhattak: a 
kormányzó mindig „a legerélyesebb szavakkal ítélte el azokat a kísérleteket és a 
neki rosszindulatúan tulajdonított törekevéseket, mintha ő maga is igyekezne a ki-
rályi hatalmat megszerezni. (…) Horthy környezete – mely akkor minden külpoli-
tikai érzék nélküli, de mindenáron érvényesülni akaró belpolitikusokból állt, kik a 
kormányzót szinte elzárták a józan tanácsadóktól – kezdett arra törekedni, hogy 
Horthyt vagy István fiát, majd annak kisfiát királlyá tegye meg. Horthy – ezt a tör-
ténelmi igazság kedvéért le kell szegeznem – sose törekedett a királyság felé, sose 
gondolt komolyan arra, hogy Szent István koronáját akár a maga, akár egy család-
tagja fejére tegye.” Másutt már Horthy néhány családtagjára is utal: „A szó nem 
lett nyilvánosan soha kimondva, de mindenki megérthette, hogy bizonyos körök 
azon törik a fejüket, hogy miképpen lehetne a kormányzónak és családjának az ál-
lamfői hatalmat mint állandó kiváltságot biztosítani. Az már aztán magától értető-
dött, hogy az illetők lelki szemei előtt a király fogalma lebegett. Horthy, ezt becsü-
letére meg kell adni, azt hiszem, sohasem foglalkozott komolyan ezzel a lehetőség-
gel, de családjának és rokonságának egy s más tagjai és az őt körülvevő klikk ti-
tokban buzgón szövögették ezeket a terveket. Királlyá választása és családjának 

 
49  Horthy, 1990. 161.; Horthy Miklós beszéde a mezőtúri hősi emlékmű leleplezése alkalmából, 

1933. október 8. In: Horthy Miklós titkos iratai. Szerk. Szinai Miklós és Szűcs László. Budapest, 
1972. 138–141.; Macartney, 1956. Vol. 1. 189.; Pesti Napló, 1937. december 21. A kormányzó 
szózata a magyar nemzethez. 
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uralkodócsaláddá való megtétele azonban olyan terv volt, mellyel néhány fantaszta 
vagy önző eljátszadozhatott, de melynek komoly jogi, politikai és erkölcsi alapja 
nem lehetett.”50 Barczához hasonlóan érvelt Kádár Gyula, a legitimista Gratz Gusz-
táv és a Horthyval szemben egyébként ellenséges Milotay István is. Utóbbi szerint 
a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Baltazár Dezső és Horthy felesége 
befolyásolta leginkább a kormányzót a királyi trón felé.51 

Horthy befolyásolhatósága különösen fia, István halála után érhető tetten, és 
több forrás szerint ekkor megingott a királykérdésben is, de nem saját személyét, 
hanem unokáját illetően. Ciano olasz külügyminiszter, aki a kormányzóhelyettes 
temetése után találkozott Horthyval, a következőket jegyezte fel a naplójába: a 
kormányzónak „nincsenek világos elgondolásai, de különböző utalásokból úgy lá-
tom, hogy unokáját, az egyéves kisbabát akarja dezignáltatni. Esztelenség.”52 Ebbe 
az irányba befolyásolta Horthyt Kállay Miklós miniszterelnök is egy 1942 szep-
temberében írt feljegyzésében: „A kis István királlyá koronázása. Az ország széles 
rétegei örömmel fogadnák. A lelkes, derék, tisztességes, érzelmeik után induló em-
berek ezek.” A kormányfő ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte a nyilasok egy ré-
sze is támogatná ezt – hasonló okokból, mint Horthy királlyá választását 1937-ben: 
„Olyan híreim vannak, hogy a szélsőjobboldali körök és pártok szintén, mert sze-
rintük teljes szakítást jelente a legitimizmussal, feudalizmussal és a konzervatív kö-
rökkel, sőt bizonyos vonatkozásban a nyugati hatalmakkal, továbbá, mert ezáltal 
Főméltóságodat maguknak megnyerni remélik, másrészt a hosszú interregnum is-
mét sok lehetőséget nyújtana az ő törekvéseiknek.” Kállay sietett azt is leszögezni, 
hogy ő a kormányzót tartaná a legmegfelelőbb személynek a magyar királyi trónra: 
„Ha mégis ma koronázni akarunk, azt csak Főméltóságod fejére teheti az ország. 
Ez tényleges megalapozása a nemzeti királyságnak, az ebben rejlő erőforrást tény-
leg biztosítaná, és lehetősége lenne a dinasztia megalapozásának is.” De a minisz-
terelnök tisztában volt Horthy ezzel kapcsolatos véleményével is: „Ezzel részlete-
sebben azért nem foglalkozom, mert Főméltóságod többször kifejtette ebben a kér-
désben előttem álláspontját, amely ugyan mindég elutasító volt, de ismétlem, az 
egyedüli lehetőség, amelyet – ha mégis a nemzeti királyság mellett döntene Főmél-
tóságod – helyesnek és lehetségesnek tartok.”53 

 
50  Barcza, 1994. I. köt. 204–205., 289–290., ill. II. köt. 41–42. 
51  Kádár, 1978. 531–532.; Gratz Gusztáv: Magyarország a két háború között. Szerk. Paál Vince. Bu-

dapest, 2001. 179–181.; Milotay, 2001. 48–49., 169. és 176.; a családi befolyásra utal Dessewffy 
Gyula is, aki Vida István történésznek írt levelében a következőképpen fogalmazott: „Horthyék tö-
rekvése egy dinasztia alapítására nem kétséges. A kormányzó ingadozott, de felesége, menye, an-
nak édesanyja, környezete, a Purgly család lelkes híve volt ennek az elképzelésnek.” Idézi Serédi 
Jusztinián hercegprímás feljegyzései 1941–1944. Sajtó alá rend., bev., jegyz. Orbán Sándor, Vida 
István. Budapest, 1990. 179. 8. jegyzet. 

52  Ciano gróf 1942. augusztus 26-i naplóbejegyzése. Ciano, 1999. 429. 
53  Kállay Miklós miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz a Horthy István kormányzóhelyettes halála 

után kialakult helyzetről, 1942. szeptember 1. In: Horthy Miklós, 1972. 326–329. 
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A kis István megkoronázását ekkor elsősorban Lukács Béla, a kormánypárt ak-
kori elnöke és a kormányzóhelyettes feleségének, Edelsheim-Gyulai Ilonának a 
mostohaanyja, a „nemzet anyósának” csúfolt Rothkugel Ella hangoztatta legin-
kább, utóbbi – Barcza György szerint – „nyílt titkolózással suttogta néha ismerőse-
inek, hogy »nem sokára koronázunk«, amivel a kormányzónak csak ártott, önmagát 
pedig nevetségessé tette”.54 Végül Horthy – menye visszaemlékezése szerint – 
Lukács javaslatát is „felháborodva, kereken visszautasította”.55 Ennek ellenére 
hosszú ideig beszédtéma volt a közéletben a kis István királlyá választása olyannyi-
ra, hogy a koronázásra egyébként jogosult katolikus főpap, Serédi Jusztinián a kér-
dés tisztázása végett fel is kereste Horthyt és Kállayt.56  

 
 

A DEBRECENI „KIRÁLYVÁLASZTÓK” UTÓÉLETE 
 
Ahogy a korábbiakban utaltunk már rá, ez a debreceni „királyválasztás” teljesen 
komolytalanná tette Baloghot a magyar politikai életben. Ezen túl hátráltatta a nyi-
las mozgalmat is, hiszen láttuk, hogy ezzel az egység tulajdonképpen felbomlott, 
bár ez valószínűleg a személyi ambíciók miatt előbb-utóbb enélkül is megtörtént 
volna. Szálasi elérte, hogy Baloghot és néhány hívét zárják ki a pártból. A debrece-
ni képviselő mentelmi jogát az országgyűlés illetékes bizottsága – más ügyek miatt 
is – 1938 júniusában felfüggesztette, és Szálasival, illetve Széchenyi Lajossal együtt 
eljárás indult ellene azért, mert pár nappal a debreceni gyűlés után, 1937 decemberé-
ben pártja olyan röplapokat terjesztett, melyben azt követelték, hogy írjanak ki 
népszavazást a nemzetiszocializmus bevezetéséről. A nemzetgyalázás vádja alól 
végül 1940 decemberében felmentették, de ezzel tulajdonképpen eltűnt a magyar 
politikai életből. Noha a debreceni „királyválasztásban” sokkal fontosabb szerepe 
volt, mint Szálasinak, Macartney szerint mégis inkább az utóbbi nyilasvezér lett emi-
att is a legfőbb bűnbak Horthy szemében. Ezt támasztja alá az is, hogy 1938 már-
ciusában a kormányzó Baloghnak a „hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett 
érdemei elismeréséül” magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozta.57  

Sokkal érdekesebben alakult a „királyválasztás” másik főszereplőjének, Kémeri 
Nagy Imrének a sorsa. Bár az 1930-as évek végén, 1940-es évek elején több bűn-
vádi eljárás folyt ellene, később aktívan részt vehetett a Kárpátalján és a finn-orosz 
téli háborúban bevetett „rongyosok”, illetve önkéntesek megszervezésében és irá-

 
54  Barcza, 1994. II. köt. 45–48. 
55  Edelsheim-Gyulai Ilona: Becsület és kötelesség I. 1918–1944. Budapest, 2001. 181–182. 
56  Serédi, 1990. 75–104. vö. Olasz, 2007. 361–392. 
57  A képviselőház mentelmi bizottságának jelentései ifj. Balogh István mentelmi ügyében, 1938. jú-

nius 27. Az 1935. évi április hó 27-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Irományai. Bu-
dapest, 1938. XI. köt. 657. és 658. szám, 420–421.; KN 1935–1939. XX. köt. (338. ülés, 1938. jú-
nius 28.), 208.; MOL, K 428, a) sorozat, 1938. április 16.; MOL, K 612, Magyar Országos Tudósí-
tó, 1940. december 14.; Macartney, 1956. Vol. 1. 189. 
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nyításában is, ami azt sugallja, hogy a vezető elit szemében a debreceni akció nem 
vált a hátrányára, sőt olyan befolyásos támogatója is volt, mint a korábbi belügy-
miniszter Kozma Miklós. Végül 1942-ben halt meg egy varsói katonai kórházban, 
miután a keleti fronton súlyos sebesüléseket szerzett.58 A „királyválasztásban” ját-
szott szerepe nem merült teljesen feledésbe. A feljegyzéseit 1943-ban kiadó Tarnói 
László következő megjegyzéssel kommentálta Kémeri Nagy vonatkozó visszaem-
lékezését: „Hogy Kémeri Nagy Imre ezt az akcióját (ti. a királyválasztást) mennyi-
re nem a feltűnni vágyás, hanem őszinte belső szándék vezette, annak legszebb bi-
zonysága az a szolnoki katonai szemle, amikor Kémeri Nagy Imre szeme a Kor-
mányzó Úr közelségében könnybe lábadt.”59  
 

* 
 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a kormányzó maga sosem szimpatizált igazán a 
különböző – kevésbé komoly – politikai tényezők burkolt, az ő trónra segítését cél-
zó törekvéseivel, főképp nem a szélsőjobboldaléval. A debreceni „királyválasztó” 
nyilasokat a kezdetben náluk is meglévő Horthy-kultusz60 mellett a személyi ambí-
ciók motiválták, noha nem valószínű, hogy tettük minden jogi és nemzetközi vo-
natkozását átlátták volna, nem beszélve a történelmi körülményekről, a magyar tra-
díciókról, a katolikus egyház és politikai élet vezetőinek befolyásáról, céljairól. 
Paksy Zoltán helyesen állapította meg, hogy ez az átgondolatlan lépés a „belpoliti-
kai viszonyok félreértéséről tanúskodott”,61 hiszen – tehetjük hozzá a korábbiakból 
kiindulva – a résztvevők azt sem érzékelték, hogy 1937-ben elsősorban éppen a 
nyilas- és náci-veszély ellensúlyozása és nem a legitimista törekvések miatt bőví-
tették a magyar kormányzó jogkörét. 

 

 
58  Richly Gábor: Magyar katonai segítségnyújtás az 1939–40-es finn–szovjet háborúban. Századok, 

1996. 2. 403–444.; Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. Pokoljárás a médiában 
és a politikában (1919–1941). Budapest, 2000. II. köt. 829. 

59  Az örök bajtárs, 1943. 36. 
60  Vö. Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk. 

Romsics Ignác. Budapest, 2009. 138–166. 
61  Paksy, 2009. 228. 
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AZ ESZLÁRI ZSIDÓSÁG HARMADFÉL ÉVSZÁZADA.*  
KONTINUITÁS ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG 

 
 
 
 
 
Komoly nézetkülönbség mutatkozik a szakirodalomban, hogy mettől meddig tartott 
a magyarországi zsidó bevándorlás csúcsidőszaka. Csak abban mutatkozik egyetér-
tés, hogy a dualizmus korára lényegében befejeződött a tömeges beáramlás.1 Nem 
könnyű persze eltekinteni attól az „apró” problémától, hogy a 19. század első felé-
nek adatai zömmel megbízhatatlan leíró statisztikai munkákból származnak, s for-
rásbázisukat tekintve valójában ismeretlen évekre vonatkozó becslések csupán. 
Akkor sem könnyebb a felvetődött kérdések megválaszolása, ha megyei szinten 
közelítjük meg a problémát. Ha a Kovács Alajos (1787; 1805; 1825; 1840; 1850), 
illetve Marton Ernő (1787; 1825; 1869) óta használt megyei adatokat összevetjük a 
Varga László által tett újabb kiegészítésekkel (1787; 1805; 1825; 1830; 1840; 
1846; 1850), s mindezeket a megyei zsidóösszeírások adataival, akkor ismét csak 
felszínre kerülnek a számbavétel nehézségei.2 Varga adatai szerint míg 1787 és 
 
*  A szöveg egy korábbi, rövidebb időtávot átfogó változata előadásként hangzott el Jeruzsálemben, 

2008. május 28-án a Michael Silber által szervezett „Hungarian Jewry – Politics and Moderni-
zation” című konferencián. 

1  Kovács Alajos úgy fogalmazott, hogy „1869 óta zsidó bevándorlás nincs”, ám hozzátette: „illető-
leg azóta a zsidók kivándorlása állandóan felülmúlja bevándorlásukat”. Kovács Alajos: A zsidóság 
térfoglalása Magyarországon. Bp. 1922. 13. Marton Ernő szerint viszont „a lengyel zsidó beván-
dorlás 1825-ben érte el kulminációs pontját”. Marton Ernő: A magyar zsidóság családfája. Vázlat 
a magyarországi zsidóság településtörténetéhez. Kolozsvár, 1941. 54. Lényegében Kovács adatai 
alapján Pietsch arra a következtetésre jut, hogy „Kovács statisztikai adatai szerint a zsidók töme-
ges bevándorlása a Magyar Királyság területére a XIX. század első felében zajlott le.” Pietsch, 
Walter: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. In: uő: Reform és ortodo-
xia. A magyar zsidóság belépése a modern világba. H. n. 1999. 25. Jehuda Don és George Magos 
ugyan kijelenti, hogy „a bevándorlás csak a 18. század folyamán volt jelentős tényező”, másrészt 
viszont megállapítja, hogy a bevándorlás az egész 19. században csökkenő, de jelentős mértékben 
hozzájárult „a magyarországi zsidó népesség növekedéséhez”. Don, Jehuda – Magos, George: A 
magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle, 1985/3. 438–439. A táblázatok 
azonban nem lineáris lefolyást mutatnak, különösen az 1840-es és az 1870-es évtized hozzájárulá-
sa kiugró. Varga László viszont azt állítja, „a magyar történelem legnagyobb zsidó bevándorlási 
hulláma 1846 és 1850 között zajlott le”. Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Szá-
zadok, 1992/1. 71. 

2  Kovács profi statisztikusként feltüntette, hogy 1787-re a II. József féle népszámlálást, 1805-re a 
nem nemesi összeírások KSH könyvtárában levő kéziratos példányát, 1825-re Ludovicus Nagy, 
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1825 között húszévente kétszer is csaknem megduplázódott a szabolcsi zsidó né-
pesség, addig a következő negyedszázad alatt ennek a populációnak már csak 
mintegy 60%-os növekményt sikerült felmutatnia. Ezt az első szakaszra nézve 
nagyjából megerősítik (sőt felülmúlják) a megyei zsidóösszeírások elemzésén ala-
puló tanulmány szerzőjének számításai, a második periódus azonban ebben a tü-
körben egészen másféle képet mutat: „A [zsidó] népesség számának jelentősebb 
növekedése a 18. század utolsó, vagy a 19. század első évtizedében következett be, 
ami 1821-ig bezárólag 10-szeres népességnövekedést jelentett az 1770-es adatok-
hoz képest. Ez volt a legnagyobb méretű betelepedés, amely Szabolcs megyében 
történt. Amint a következőkben ismertetésre kerülő 1848-as összeírásból is látható 
lesz, a továbbiakban nem nőtt jelentős mértékben a zsidóság száma a megyében.”3 
Eszerint tehát 1821 és 1848 között lényegében stagnált a szabolcsi zsidó népesség, 
de ez Fényes adataiból másként látszik, aki művei újabb és újabb kiadásaiban fo-
kozatosan felfelé srófolta a vonatkozó, eredetileg nyilván a schematizmusokból és 
Ludovicus Nagy munkájából származó megyei zsidó lélekszámot. A Varga által 
1850-re kimutatott 13 ezres szabolcsi zsidó népesség jócskán meghaladja az 1848-
ban ténylegesen összeírt lélekszámot.4 Az összeírások és a leíró statisztikák – más 
és más okból, de alapjában változó szempontjaik és metódusaik folytán – a népes-
ségdinamika kérdésében tehát nem nyújtanak kellő eligazítást. Tanulmányunk cél-
ja, hogy egy falu példáján kissé alaposabban körüljárjuk a különböző jellegű for-
rásadatok keverésének lehetséges következményeit. Kiindulópontunk az a megál-
lapítás, hogy az 1835-ös zsidóösszeírás alapján a hazai zsidóság csaknem 60%-a 

                                                                                                                            
1840-re Fényes, 1850-re pedig az osztrák népszámlálás adatait használta. Marton statisztika és 
szociológia iránt érdeklődő publicistaként nyúlt a kérdéshez, idézett számai a vonatkozó évekre 
Szabolcsban megegyeznek Kovács adataival. Varga, aki történészként tisztában volt „az 1869-es 
népszámlálást megelőző valamennyi összeírás módszertanilag erősen vitatható és vitatott” voltá-
val, arra törekedett, hogy felhasználjon „minden olyan összeírást, majd népszámlálást, amely al-
kalmas – elviselhető hibalehetőséggel – az ország, és azon belül a zsidó népesség számának meg-
állapítására”. Varga, 1992. 66; 70. Lényegében 1830 és 1850 közöttre vonatkozóan Fényes adatai-
val egészíti ki a korábbi adatsorokat. 

3  Gábor Anna: A zsidók betelepedése Szabolcs és Szatmár vármegyébe (XVIII–XIX. század). Sza-
bolcs-Szatmári Szemle, 1991/1.  41. A vonatkozó lélekszámadatok: 1770: 994 fő; 1821: 10 375 fő. 
uo. 38; 41. Néhány település adatai 1848-ból hiányoznak, ezek figyelembe vételével Gábor 10 ezer 
körülire becsülte a zsidóság 1848-as lélekszámát. uo. 42. Takács Péter 11 községnek nem találta 
meg az 1848-as adatait, ezek hiányát Fényes adataival korrigálva a 9843 fős létszámot 10 930 főre 
javította. Takács Péter: Adalékok a Szabolcs megyei zsidóság társadalmi helyzetéhez 1848-ban. 
In: Alföldi társadalom, 1991. II. k. Békéscsaba, 1991. 69–70. Takács kritikusan említi, hogy Fé-
nyes adatait Ludovicus Nagytól vette át. A két lokális történetet vizsgáló szerző számításai tehát 
megerősítik egymást. 

4  Ez csak úgy lehetséges, hogy Varga nem vette figyelembe a neoabszolutizmus kori közigazgatási 
területváltozásokat, pedig azt Kovács táblázatai egyértelműen jelzik a Hajdúságot illetően. Vö. 
Kovács, 1922. 58–59. Erre a forráshasználati következetlenségre, disszertációm opponensi véle-
ményében Faragó Tamás hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök. 
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falvakban és 2000 főnél kevesebb lelket számláló mezővárosokban élt.5 Ennek a 
túlnyomórészt falusi zsidóságnak a történetéhez kívánunk most hozzájárulni egy 
tiszaeszlári esettanulmány erejéig. 
 
 

18–19. SZÁZAD 
 
Első megközelítésben az országos népszámlálások helyi adataiból az alábbi képet 
rögzíthetjük. 

 
AZ ESZLÁRI IZRAELITÁK SZÁMA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN 

 

Év Népességszám Izraelita 
1785 1280 *8 
1848 **1744 **29 
1869 2147 116 
1880 2175 138 
1890 2691 72 
1900 3260 70 
1910 3392 94 
1920 3441 50 
1930 3802 61 
1941 3754 64 
1949 3811 2 
2001 2793 – 

 

  *  A II. József kori népszámlálás egy zsidó családot, nyolc zsidó férfit és nőt számolt, ám a 17 év 
alattiakat nem tagolta a keresztény/zsidó tengely mentén.  

**  1851-es népszámlálás adata az 1848-as zsidóösszeírás létszáma mellett viszonyításként. 
(Források: MOL A 39 Summarium Der Bevölkerungs-Beschreibung von der Szabolcser Gespann-

schaft von Jahr 1784/5, 1786/ 4772; SZSZBML IV. B. 109. 348. Zsidóösszeírás, 1848; Az 1869. 
évi népszámlálás vallási adatai. Összeállította: Sebők László. H. n. 2005. 171; Magyarország tele-
püléseinek vallási adatai (1880–1949) II. k. Bp. 1997. 264.; 2001. évi népszámlálás. 6. Területi 
adatok. 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, II. k. Bp. 2002. 212–213.) 

 
A népszámlálások alapján hullámszerű mozgások írhatók le az eszlári zsidó népe-
sedéstörténetben (sajátos fáziskéséssel követve az össznépesség felívelő szakasza-
it). Kezdetben, az első száz évben fokozatos gyarapodás után dinamikus növeke-
dést láthatunk 1880-ig. Majd az erős visszaesést ismét növekedés követte 1910-ig. 
 
5  A Michael Silber publikálatlan disszertációjából származó adatokat táblázatos formában közli 

Pietsch, Walter: A magyar vidéki zsidóság fejlődésirányzatai a 19. század első felében. Múlt és Jö-
vő, Új folyam. 2003/3. 76. Legújabban Silber azt is megállapította, hogy 1830 tájáig a zsidó népes-
ség egyharmada, 1880 körülre pedig csaknem fele a mai Magyarország területének megfelelő, te-
hát a határterületek felől az etnikailag magyar országrészek felé tolódott el. Silber, Michael K.: 
Hungary. In: The YIVO Enciclopedia of Jews in Eastern Europe (Ed. Gershom David Hundert) v. 
I. New Haven & London, 2008. 771. 
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Újabb komoly fogyás után lassú stabilizálódást jeleznek az adatok a két háború kö-
zött. Végül a pusztulás számai mutatkoznak. 

Az országos adatfelvételek, a leíró statisztikák helyi adatai azonban nem egy-
könnyen harmonizálhatók a lokális összeírásokkal. Ha szűkítjük a látószöget és to-
vábbi tájékozódási pontokat keresünk, újabb fél évszázad kerül visszamenőleg a lá-
tóterünkbe. Az 1736-os Szabolcs megyei összeírás az armalista nemeseket és a zsi-
dó árendátorokat együtt mutatta ki, mintha a nem adózó népesség még differenciá-
latlanul egy halmazba rendezendőnek tűnt volna a megyei hatóság számára.6 Az 
1770 márciusában végrehajtott zsidóösszeírás már sokkal több információt tartal-
maz. Eszláron 7 felnőtt zsidó családfő mutatkozik, hat fiú és hat leánygyermekkel. 
Egy családban fordul elő négy gyermek, a többiekben legfeljebb egy-egy fiú és le-
ány található, azok is igen kicsik (a legidősebb gyermek 8 éves!). A családfők kö-
zül öten a magyar királyság területén születtek, ketten viszont bevándoroltak (egyi-
kük 1740-ben, másikuk 1758-ban). Mindegyikőjük bírt házat, négyen a Bánffy, 
hárman a Kállay részen.7 Az 1812-es összeírásban nincs származásra vonatkozó 
adat, viszont ebből azt is megtudhatjuk, hogy az Eszláron élő kilenc zsidó háztar-
tásfő – egy kivétellel – mind vásározó kereskedő (quaestores circumforanei) volt, s 
annak is a harmadik, legalsó osztályából valók. Ami azonban ennél is fontosabb, 
nagyobb lett a családtagok létszáma: előfordul hétgyermekes, de találunk két négy-
gyermekes háztartást is az összeírás szerint. Figyelemre méltó, hogy ekkoriban két-
szer annyi fiú van a családokban, mint leány (14:7), tehát a családnagyság általában 
is magasabb lett mind a járásban, mind a faluban.8 

 
A ZSIDÓ NÉPESSÉG SZÁMA A DADAI JÁRÁSBAN ÉS TISZAESZLÁRON, 1770–1812 

 

1770 1812  
család lélekszám család lélekszám 

Dadai járás 75 293 278 1355 
Tiszaeszlár   7   26     9     42 
 

(Forrás: Gábor, 1991. 38; 41; SZSZBML IV. A. 1. b. Fasc. 35. No. 24. 1770; uo. Fasc. 12. No. 440. 
1812.) 

 
A lokális összeírások alapján járási szinten rendkívül dinamikus népességnöveke-
désre következtethetünk, aminek fő forrásaként a bevándorlást szokás megjelölni. 
De vajon hogyan viszonyul ez az országos összeírásokban, vagy leíró statisztikák-
ban felbukkanó számadatokhoz? Mint láttuk, a II. József kori népszámlálás 
Eszláron csak 1 házas, 4 nőtlen zsidó férfit, illetve 3 zsidó nőt talált. Ez lehet egy 

 
6  Gábor, 1991. 36. Az eszlári lista a jól ismert nemesi családok mellett (Hori, Farkas, Gyányi) egy 

Jacobus Muhovics nevű zsidót mutatott ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (SZSZBML) 
IV. A. 1. Fasc. 37. No. 234. 1736.  

7  SZSZBML IV. A. 1. Fasc. 35. No. 24. 1770. 
8  SZSZBML IV. A. 1. Fasc. 12. No. 440. 1812. 
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felnőtt házaspár és hat gyermek. Mivel a „nevedékenyeket” csak a keresztényeknél 
mutatta ki az összeírás, egybemoshatta az azonos nemű zsidó felnőtteket és gyere-
keket.9 Lehetséges azonban másfajta értelmezés is: a II. József-féle népesség-
összeírás alábecsülte a zsidó népességet.10 Egyes zsidó családok, de esetleg más, 17 
éven aluli izraeliták is kimaradhattak a népszámlálásból. S talán nemcsak Eszláron. 
Vagy pedig a bevándorlással együtt nagymértékű elvándorlásról is kell beszélnünk. 
A fluktuáló létszám erre a feltételezésre is megad minden alapot. Ráadásul a várt-
nál lényegesen alacsonyabb lélekszámot közölt Eszlárra Ludovicus Nagy műve is 
(19 főt).11 Fényes Elekről nem is beszélve (14 fő).12 Szó sincs tehát lineáris növe-
kedésről a 18. század utolsó harmadában és a 19. század első felében. 

A nominális összeírások háztartásfőit név szerint szemügyre véve egy, a koráb-
binál jóval árnyaltabb kép bontakozik ki előttünk. Nem egyszerűen bevándorlásról 
kell ugyanis beszélnünk, hanem „cirkulációs migrációról”, időnként teljes népes-
ségcserélődésről. Egyetlen azonos nevű családfőt sem találunk ugyanis Eszláron az 
1770-es és 1812-es összeírásokban.13 Úgy tűnik tehát, hogy nem egyszerűen a for-
rások egyenetlenségéről és hiányosságairól van szó, hanem a zsidóság megtelepü-
lésének hullámzásairól is, legalább is ebben az első periódusban. 

A reformkortól kezdve egy másik forrást is mozgósíthatunk vizsgálatunk érde-
kében: az egri egyházi schematismusokat. Ez ráadásul megkülönbözteti a bel- és 
külterületi népességet, míg a publikált népszámlálási kötetekben erre csak a 20. 
század elejétől kerül sor. Így időben és térben szemlélve is közelebbi képet kapunk, 
ami megerősíti a fluktuációról mondottakat. Amikortól össze tudjuk vetni a 
schematismus adatait a népszámlásokéval, láthatók az össznépesség létszámában a 
különbségek (1870-ben a népszámlálás közölt magasabb értékeket, 1880-ban vi-
szont a schematismus becsülte felül a népességszámot), de a kül- és belterületi fe-
lekezeti arányokat tekintve más forrás híján ez az egyetlen értelmezhető adatsor. 

 

 
 9  Ezúton köszönöm Faragó Tamás szíves felvilágosításait. Az 1785-ös zsidóösszeírás szerint az 

eszlári zsidó családfőt M. Moysesnek hívják. SZSZBML IV. A. 1. b. Fasc. 35. No. 92. 1785. Az 
1793-as nemesi kataszterben „nemesi jószágot vagy haszonvételt” árendálók a Bánffy részen 
Ordstein Ábrahám és K. Szemfrid zsidó, a Kállayaknál Isák Antal örmény. SZSZBML IV. A. 1. 
Fasc. 9. No. 635. 1793. 

10  Thirring Gusztáv ezzel bizonyára nem értett volna egyet. Szerinte az „1785. évi népszámlálás … 
elsőízben állapította meg pontosan a létszámukat.” Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. 
József korában. Bp. 1938. 51.  

11  Nagy, Ludovicus: Notitiae politico-geographico inclyti regni Hungariae… t. I. Buda, 1828. 333. 
Népességtörténeti forrásértékére lásd B. Lukács Ágnes: Magyarország népessége törvényhatóság-
ok szerint az 1820-as években. Történeti Statisztikai Füzetek 1. Bp. 1978. 1–10. 

12  A Fényes Elek által 1851-ben publikált 14 fő nyilvánvalóan nem a recens állapotot tükrözte. Fé-
nyes Elek: Magyarország geographiai szótára I. k. Pest, 1851. 309. 

13  Tekintettel kell lennünk természetesen arra is, hogy II. József 1787. évi rendeletéig maguk a zsidó 
nevek is változékonyak voltak. Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személy- és 
családnevei II. József névadó rendeletéig. Bp. 1981. 
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A BEL- ÉS KÜLTERÜLETI NÉPESSÉG FELEKEZETI MEGOSZLÁSA TISZAESZLÁRON 
AZ EGRI KATOLIKUS SCHEMATIZMUSOK ALAPJÁN (1831–1889) 

 

Belterület Év 
r. kat. g. kat. ref. ág. ev. g. kel. zsidó 

Összes 

1831 509 200 1448 1 0 22 2180 
1840 505 190 1135 4 0 14 1848 
1851 320 203 1056 0 0 24 1603 
1860 389 93 1137 0 0 35 1654 
1871 365 131 894 4 1 95 1490 
1880 399 130 907 9 0 129 1574 
1889 429 156 692 7 0 73 1357 

 Külterület  
1831 23 0 6 5  0 34 
1840 35 0 11 0  1 47 
1851 11 1 9 0  0 21 
1860 52 16 14 0  2 84 
1871 276 33 60 6 1 7 383 
1880 499 121 133 2  7 762 
1889 552 196 234 7  3 992 

 Bel- és külterület együtt  
1831 532 200 1454 6  22 2214 
1840 540 190 1146 4  15 1895 
1851 331 204 1065 0  24 1624 
1860 441 109 1151 0  37 1738 
1871 641 164 954 10 2 102 1873 
1880 898 251 1040 11  136 2336 
1889 981 352 926 14  76 2349 

 

(Forrás: Schematismus venerabilis Cleri Agriensis ad annum Jesu Christi… 1831, 1840, 1851, 1860, 
1871, 1880, 1889. Agriae,) 

 
Eszláron a zsidó népesség gyarapodása időben és térben sokkal koncentráltabban 
zajlott, mint ahogy a népszámlálások alapján látszott. 1831 és 1851 között eszerint 
a forrás szerint is lényegében stagnált a zsidóság lélekszáma. De az 1848-as utolsó 
zsidóösszeírást figyelembe véve is csak 29 felnőttet és gyereket regisztráltak ekkor 
Eszláron.14 Elsősorban az 1860-as (és a 70-es) évek során, főként a betelepülés ré-
vén háromszorozódott meg a létszámuk, s majdnem kizárólag a belterületre költöz-
tek. Mindez a belterületi törzsökös református népesség radikális csökkenésével 
párhuzamosan ment végbe, miközben a görög katolikusok is fogyásnak indultak, s 

 
14  SzSzBML IV. B. 109. 348. f. Zsidóösszeírás, 1848. Az 1848. évi zsidóösszeírás keletkezésének 

körülményeiről és forrásértékéről lásd Haraszti György: Az 1848. évi magyarországi zsidóössze-
írás háttere és mozgatórugói. In: uő: Két világ határán. H. é. n. [1999] 198–199. 



AZ ESZLÁRI ZSIDÓSÁG HARMADFÉL ÉVSZÁZADA 

 

159 

egyedül a római katolikus népesség mutatott fel ebben az időben (de leginkább ők 
is a külterületen) számottevő növekedést. 

Az 1848-ban itt élő zsidó családfők közül Geiger [az összeírásban Gajger] Emá-
nuel Plavniczban (Palonca, Sáros megye), Lichtmann [az összeírásban Lichman] 
Móric Monokon (Zemplén), Fränkel [az összeírásban Frenkli] Sámuel és Groszper-
ger Éliás Péchújfalun (Sáros), Löventhal Sámuel pedig Ungváron látta meg a nap-
világot. Már ekkor jól kitapintható a beköltözöttek zömének fiatalos korösszetétele 
és északkelet-magyarországi eredete. Az ekkor még csak 27 évesnek mondott Gei-
ger mindkét leánya eszlári születésű, 5 és 1 évesek. A 31 évesnek mondott Licht-
mann Mór három, még Eszláron kívül született fiát második felesége, a csengeri 
származásúnak mondott, 18 éves Majer Netti gondozta. A 30 éves Frenkli és az 52 
éves Groszperger család nélkül került 1848-ban a listára. Az 1848-ban 32 évesnek 
mondott Löventhal egyetlen fia, Salamon ekkor még csak fél éves.  

Érdemi újítása ennek az összeírásnak, hogy benne már a feleségek és gyerekek 
is név szerint szerepelnek. Innen válik láthatóvá, hogy a létszám stagnálása, sőt 
visszaesése ellenére ebben a listában a kontinuitás erős szálai mutathatók ki az 
1812-es konskripcióban előforduló nevekkel. Mégpedig a Fried és a Stark csalá-
dokkal, elsősorban leányágon. 1812-ben Frid Isak (sic!) élt itt, akkor még egyetlen 
fiával és feleségével. 1848-ban Geiger feleségét Fried Rozáliának hívták (23 éves), 
de itt él Fried Móric is (22 éves), igaz, mindketten hajdúnánási születésűnek mond-
ják magukat. Sőt egy vértesi (létavértesi?) származású Fried Zsigmond is felbuk-
kan a névsorban. Egészen más forrásból tudjuk, hogy Lichtmann Mór első felesé-
gét Fried Gizellának hívták.15 A kiterjedt Fried-család a környék egyik legjelentő-
sebb zsidó haszonbérlőjének számított a 19. század első felében. A Fried-testvérek 
közül Mózest, 1786–88 között nánási kocsmabérlőt eszlári zsidóként emlegették, 
Simon szentmihályi kocsmárosként volt ismert, a legfiatalabb, Dávid pedig 1800-
tól lett Nánás árendátora, s 1836-ra egyenesen a hajdúkerület zsidó bíró posztjáig 
vitte.16 S bár nem tudjuk, hogy Fried Rozália, Gizella és Móric melyik ágnak lehet-
tek a leszármazottai, az valószínű, hogy a Friedek, akik eredetileg Nánáson eszlári 
zsidónak számítottak, most Eszláron nánási származású zsidóként Zemplénből, Sá-
rosból vonzották ide a bérlő vőket. Löventhal Sámuel felesége viszont Stark lány 
volt, Sára, 25 éves és eszlári születésű. Mint ahogy a fent említett Fried Zsigmond 
neje, a 16 éves Stark Rákhel is idevalósi. 1812-ben legalább két Stark nevű család-
fő szerepelt az összeírásban: Josef és Salamon (de egy Áron nevű harmadik család-
fő neve is olvasható ekképp). A nőági folytonosság tehát bizonyítottnak tekinthető. 

Ami pedig a foglalkozásneveket illeti, az utolsó, 48-as zsidóösszeírás kategória-
rendszerében Geiger Emmánuel, Lichtmann Mór földmívesként, Frankli Sámuel 

 
15  SZSZBML, XXXIII. 1. a. 110. c. 1. Tiszaeszlár, Halotti anyakönyvi másodpéldányok. 1898. 
16  A Hajdú-Bihar megyei zsidóság történetének levéltári forrásai. Szerk. Radics Kálmán, Debrecen, 

1997. 163–165; 170. A Fried-dinasztiáról szóló alapos feljegyzésért Husvéth András levéltáros 
kollegának tartozom köszönettel. 
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(„józan”) szeszfőzőként, Groszperger Eliás metszőként, Löventhal Salamon pedig 
boltosként szerepelt. A felsorolt háztartásfők közül a negyvenes évek tűzkárbiztosí-
tásában és az ínségösszeírásban is többen előfordultak. Lichtmán (sic!) Móric ha-
szonbérlőnek ugyan nem volt saját háza, miközben több mint 15 000 váltóforint ér-
tékű „rézművet” mondott magáénak (tehát szeszfőző volt), Löventhal Sámuel 
„adózó” viszont 300 váltóforint értékű háza mellett 40 forint értékben gazdasági 
építményeket is biztosított. Az 1846-os termésösszeírásban szereplő Geiger és Licht-
man haszonbérlők népes (6, illetve 8 fős) háznép fejeiként az „életjök eladó lévén, 
nincs szükségük,” Löventhal, aki 5 fős háznépével „kereskedéséből él”, a „szük-
ségre nem szorul” rovatba nyert besorolást. Az 1846-os termésösszeírásban a sze-
mélyi kontinuitás világos példájaként látjuk viszont Stark Salamon kocsmárost is, 
háromfős háznépével, aki azonban a 48-as összeírásban már nem bukkan elő, s há-
za az 1852-es kataszterben özvegye, Stark Rébi nevére került. 

Az eszlári zsidóság igazán komoly, számszerű gyarapodására azonban nem a 
18. században, nem is 1848 előtt, hanem a 19. század harmadik negyedében került 
sor. Ezt a folyamatot nominálisan, anyakönyvek alapján lehetetlen nyomon kísérni, 
egész egyszerűen azért, mert még ebből az időszakból sem maradtak fenn Eszláron 
zsidó anyakönyvek. Eszlár nem alkotott önálló zsidó hitközséget, csak Tiszalök 
fíliája volt, viszont a tiszalöki izraelita anyakönyvek csak 1884-től tartalmaznak 
eszlári adatokat. A dualizmus korának egy sajátos intézménye, az utóanyakönyve-
zés révén ugyan ezekben (és az 1895 utáni állami anyakönyvekben is) előfordulnak 
korábbra vonatkozó születést tanúsító bejegyzések, ezek azonban távolról sem 
rendszeresek, s legkorábbról 1860-as évek közepe táján történt születéseket regiszt-
rálnak (utólag).17 A sors paradoxona, hogy a legkorábbi eszlári zsidó születési és 
halálozási matrikula az 1875 és 1882 közötti évekre az eszlári vizsgálat „jóvoltá-
ból”, Bary József helyettes vizsgálóbíró irathagyatékában maradt ránk. Bary 

 
17  Grosz Márton és Feuermann Regina fiát például 1889-ben a 4795/89. alispáni rendelet 1864-es 

születéssel Tiszaeszlárra utóanyakönyveztette, József nevű fiát pedig a 11 415/90. alispáni rendelet 
1867-re. Groszberg Leon (az 1848-as összeírásban szereplő Groszberg Éliás fia) feleségétől, Kis 
Katalintól származó fiát, szintén Éliást 1864 februárjára, leányát, Reginát 1869-re, másik fiát, Jó-
zsefet pedig 1870. szeptemberre (3694/891). Lichtmann Mór legidősebb fiának, Józsefnek Vilmos 
nevű gyermekét 1870. december 25-re (321/893), Gizella nevű leányát pedig 1871 szeptemberére 
(9090/892) sikerült utólag anyakönyveztetni. A második Lichtmann fiúnak, Jakabnak Emil nevű 
fiát 1869-re anyakönyvezték (3938/891). Weiszstein Lázárnak Jung Hanitól származó Mari nevű 
gyermeke 1866-os (5769/ 893), Eszter leánya 1867-es (1831/891) születésűnek mondatott be. 
Züszman Jakab Éliás fia pedig 1865 szeptemberében látta meg a napvilágot az utóanyakönyvezési 
bejegyzés szerint (12 978/892). Magyar Országos Levéltár (MOL) Mikrofilmtár, A 3527 Tlök izr. 
ak. Az utóanyakönyvezés jellegzetessége, hogy ezekben az esetekben a tanúk csak évet, legfeljebb 
hónapot tudnak igazolni. Egyedül Lichtmann Vilmos születése datált napra pontosan, hozzátehet-
jük, hogy ebben az esetben a körülmetélés időpontja is ismert (1871. jan. 3.) Még az állami anya-
könyvek is tartalmaznak ilyen utóanyakönyvezési bejegyzéseket: Vertheimer József fiát, Leopol-
dot 1866. októberi születéssel a tiszalöki szolgabíró 1909-ben, már a szülők halála után engedé-
lyezte bejegyezni. Jung Adolf fiának, Mórnak az 1864. februári anyakönyvezését pedig a löki 
szolgabíró 1912-ben hagyta jóvá. SZSZBML XXXIII. 1. a.  
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ugyanis lemásoltatta a Rosenberg Hermann által már 1875-től írásba foglalt s a 
tiszalöki rabbi által (átvett) és hitelesített eszlári születési és halálozási kimutatáso-
kat, s így a demográfiai kép megalkotásához ezek is rendelkezésre állnak.18 

 
IZRAELITA SZÜLETÉS ÉS HALÁLOZÁS TISZAESZLÁRON, 1875–1881 

 

 Születés Halálozás 
1875 7 3 
1876 2 3 
1877 5 2 
1878 1 3 
1879 7 2 
1880 3 1 
1881 3 0 

 

(Forrás: OSzK Kt Fol. Hung 1847/ I. (Bary) 81–83.) 
 

A páratlan évek magas születési többletei láttán (1875, 1877, 1879) elmondható, 
hogy a zsidó családokra mondott magas termékenység nem volt Eszláron általában 
jellemző. A születéseknek ez a rapszodikus lüktetése fiatalos, még mindig nem tel-
jesen megállapodott népességre utal. A református népességre ekkoriban jellemző 
mortalitási többlettel szemben viszont itt kétségtelenül sikerül alacsony szinten tar-
tani a halálozást. Az 1848-ban magát 30 évesnek mondó Frenkli [Fränkel] Sámuel 
majd 1886-ban 71 évesen Eszláron hal meg. Az 52 éves Groszperger Éliás család 
nélkül került 1848-ban a listára. Groszberg(er) [sic!] valamikor 1870 és 1875 kö-
zött halálozhatott el, 1870-ben még ház és kert van a nevén, nincs viszont nyoma 
1875 után az itteni anyakönyvi bejegyzésekben. 1882-ben már csak 70 éves özve-
gyét, a gönci származású Veisz (Reisz?) Amáliát találhatjuk Eszláron, akit fiuk, 
Groszberg Leon tartott el. Groszberg Leon 1882-ben 49 évesnek mondotta magát, 
tehát már 1848-ban élnie kellett, de hogy merre, az ekkor nem derült ki. 1900-ban, 
66 éves korában bekövetkezett halálakor ugyanúgy göncruszkai származásúnak te-
kintették, mint egy nappal korábban 88 évesen elhunyt özvegy édesanyját.19 Az 
1848-ban 32 évesnek mondott Löventhal Sámuel pedig 1880 júniusában, 65 éves-
ként halálozott el. Fia, az 1848-ban fél évesnek, 1882-ben 36 évesnek mondott Sa-
lamon vitte tovább az üzletet. 

Az 1850-es évek ütöttek először rést az eszlári zsidó közösségen: 1851-ben Far-
kas Sámuel 24 éves izraelitát, majd 1853-ban Korsós József 21 éves izraelitát ke-

 
18  Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár (OSZK Kt) Fol. Hung. 1847/ I. (Bary József iratai) 81–

83. Ezek hitelességét megerősíti, hogy a megyei anyakönyvi másodpéldányokban is maradtak fenn 
szórványosan lapokra írt izraelita matrikulák (például 1879-re). SZSZBML IV. A. 425/ 522. TE r. 
kat. anyakönyvi másodpéldányok. Ez utóbbiak születési, halálozási és esketési adatokat is tartal-
maznak. 

19  SZSZBML XXXIII. 1. a. Groszberg Éliásné (†1900. márc. 6.); Groszberg Leon (†1900. márc. 7.) 
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resztelte meg Szinay József katolikus lelkész.20 Őket azonban nemcsak hitsorsosaik 
veszítették el, mi sem hallunk rólunk később a forrásokban. 

Ha 1848 és az első anyakönyvi másolat közötti űrt nem is sikerülhet áthidal-
nunk, a hatvanas évek végének eszlári zsidóságát jól jellemezheti a legelőelkülö-
nözés lezárultakor felvett kataszter. Zsidók már az 1852-es ideiglenes kataszter 
szerint is rendelkeztek házbirtokkal Eszláron: Geiger Emma [sic!], Löventhal Soma 
és Stark Rébi Ófalu központjában, az első kettő két, a harmadik három lakrészes 
házas kertet bírtak (7, 14, illetve 195. házszámmal, a frissen adott és használatba 
valószínűleg soha át nem ment utcanevek közül az előbbiek az ún. Szorgos közben, 
az utóbbi pedig a Tisza utcában). Geiger a hatvanas évek elején megszűnt eszlári 
bérlő lenni, amikor Wesselényi Ferenc báró per útján kirakta a lejáró bérletből. 
Igaz, ekkor már debreceni lakos volt (NPéterfia u. 810. sz.), fiai a református gim-
náziumba jártak.21 Stark Salamon özvegye volt az első, aki nem is csekély, 7 és ½ 
kapás (1500 négyszögöl) szőlőbirtokot is magáénak mondhatott az ún. Húsvét ha-
lom nevű szőlőskertben.22 De nem bizonyult könnyűnek a megszerzett birtokok át-
kebeleztetése még a hatvanas években sem. Weiszstein Lázár például 1867 nyarán 
folyamodott a megyei polgári törvényszékhez, hogy az ófalusi 68. számú házat és 
telket a nevére írathassa, de a bíróság a kérvényt elutasította. Nem járt jobban 
Einhorn [a jegyzőkönyvben Ainhorn] Áron sem, aki az eszlári 51. számú telek-
jegyzőkönyvben 724, 770, 789 és 786 helyrajzi számú szántók fele részét szerette 
volna a nevére íratni, de a Vay Géza elnökletével tartott ülés ennek teljesítését is 
megtagadta.23 Az 1870-es kataszter és annak térképei azonban mégis a zsidóság 
megtelepülését mutatják, s ráadásul nemcsak Ófaluban, hanem Újfaluban is. Ekkor 
Ófaluban Feuerlicht Márton, Junger Adolf, Löventhal Sámuel és Weiszstein Lázár 
bírt házzal és udvarral (tehát már távolról sem csak a 1848 óta itteni lakosok, bár az 
utóbbi nem az 1867-ben kérvényezett telekkel). Feuerlicht és Junger egy-egy na-
gyobbal, Löventhal és Weiszstein pedig két-két házzal, az előbbi két alig 100 négy-
szögöl felettivel, az utóbbi egy 250, meg egy másik, 56 négyszögölessel. Láthatóan 
a falurész forgalmi centrumaiban telepedtek meg, a hagyományt követve a földes-
úri központok közelében. Az 1870-es kataszter térképein szembeötlő, hogy egy-
részt a középütt elhelyezkedő Tótfaluban nem volt zsidóporta, jóllehet maga a zsi-
nagóga (s az egyházfi lakása) ennek északi szegletében épült, másrészt, a Licht-
mannok közül az apának, Mórnak és kisebbik fiának, Jakabnak nem volt a nevén 
saját ház, bérelt otthonuk a Tótfalu fölött átvezető úttól északra, a Bethlehen-
hofnak nevezett udvarházban volt. Ráadásul az Ófalu felső sarkában lévő Bánffy-
kastélyt is a Bethlen-birtokot bérlő Lichtmann Mór fia, Jakab lakta. A falu mentális 
 
20  MOL A 900 R. kat. ak. (1851. dec. 14; 1853. márc.) 
21  Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (TtRel) II. 7. f. 1. II. A. 1. 38. A gimnázium tanu-

lóifjúságának teljes névsora, 1861/62. 
22  MOL S 79 Kataszteri iratok, 758. cs. 947. TE. Vallomány- vagy telekkönyv, 1852. 
23  SZSZBML IV. B. 258. 6. d. (1867. aug. 31; 1867. szept. 7.) A törvényszék fennmaradt iratai sze-

rint ekkoriban paraszti birtokátkebelezési kérelmek sora is indoklás nélkül visszautasíttatott. 
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térképén tehát térnyerésük sokkal erőteljesebbnek tűnt, mint azt a tulajdon alapján 
vélhetnénk.24  

Ófalu és Újfalu nemcsak két különböző időben alakult településrész volt, sajá-
tos, halmazszerű, illetve szabályosan telepített településszerkezettel, hanem a zsi-
dóság térbeli differenciálódásának is eminens terepe. A zsidó fiókhitközség tagjai 
ekkor már láthatóan „belakták” Eszlárt: Ófaluban a hagyományos forgalmi góc-
pontokat foglalták el, Újfaluban azonban újkori kolónusként viselkedtek, s egyálta-
lán nem szegregáltan telepedtek meg. Házaik nemcsak az újfalusi gazdasoron ter-
peszkedtek, hanem szerényen a szélső zsellérporták között is meghúzódtak. Ugyan-
akkor az eszlári zsidók némelyike már nemcsak beltelekkel, hanem a határ külön-
böző részeiben szántóval is rendelkezett. Lichtmann Mór és fiai, Jakab és József 
„külsőségként” is mindössze csekély szőlőparcellával bírtak a közeli ún. Belső sző-
lőben. Valamirevaló szántó- és legelőbirtokra csak (az 1880-ban elhalálozott) ófa-
lusi Löventhal Sámuel (27 kat. hold), (az 1878-ban elhunyt) újfalusi Einhorn Áron 
(8,6 kat. hold), valamint a szintén újfalusi Junger Adolf (17 kat. hold) tett szert. Új-
faluban Einhorn Áron, Fränkl Sámuel, Groszberger Élias (ekkor még élt!), Licht-
mann József, Orenstein Teréz (!) és Ziszmann (!) Jakab rendelkezett saját belte-
lekkel. Lichtmann József csaknem 600 négyszögöles házas portával, Einhorn Áron 
csaknem 400, Ziszmann Jakab mintegy 250 négyszögölessel, Fränkel, Groszberger 
és Orenstein pedig 100 négyszögöl alatti zsellérportát bírt.  

A migráció szempontjából jelentőséggel bír, hogy míg az 1848-as összeírásban 
egyértelmű férfitöbbletet regisztráltak, 1880-ra egyértelmű női túlsúly alakult ki 
Eszláron.25  

A Solymosi Eszter eltűnése miatt indult vizsgálat alkalmából 1882-ben szinte 
teljes mikrocenzus készült az eszlári zsidóságról, amelyből keresztmetszeti képet 
alkothatunk a férfiak származási helyéről is.  

 
A 18 ÉVEN FELÜLI ESZLÁRI IZRAELITA FÉRFIAK SZÁRMAZÁSI HELYE (1882) 

 

Megye Község Férfi Arány(%) 
Szabolcs 14 56,0 

Ebből: Tiszaeszlár 6  
 Buj 1  
 Büdszentmihály 1  
 Nagyhalász 1  
 Nyíradony 1  
 Nyírbátor 1  
 Kisvárda 1  

 
24  A zsidóság telekbirtoklásának térképeit lásd Kövér György: Performációk I. „Zsidó társadalom” 

Tiszaeszláron a nagy per előestéjén. Korall 17. 2004. szeptember, 5–42.  
25  MOL XXXII – 23 – h. Az 1880. évi népszámlálás. 524. d. Szabolcs vm. Dadai felső járás. Az 

1880-ban 138 izraelita között 76 nő és 62 férfi volt.   
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Megye Község Férfi Arány(%) 
 Vaja 1  
 Vencsellő 1  

Hajdú Hajdúnánás 1 4,0 
Borsod Hejőcsaba 2 8,0 
Zemplén  3 12,0 

Ebből: Monok 1  
 Makkoshotyka 1  
 Sárospatak 1  

Abaúj-Torna  2 8,0 
Ebből: Göncruszka 1  

 Felsőfügöd 1  
Bereg Bene 1 4,0 
Sáros  2 8,0 

Ebből: Eperjes 1  
 Siroka 1  

Összesen 25 100 
 

(Forrás: Kövér, 2004. 14.) 
 

A meghatározó a Szabolcsból, illetve a Tisza túlpartjáról, a szomszédos északi me-
gyékből érkező migráció (ami egyébként a keresztény népességet is jellemezte). Az 
állandóan hangoztatott sztereotípia, amely a percsinálók gondolatvilágát is megül-
te, a galíciai származás, a vizsgálati anyagokban csak egyszer fordult elő, az is a 
próbakönyörgésre érkezett kántorjelöltek s nem az eszlári lakosok között. Buxbaum 
Ábrahám, egy Neusendeczi születésű fiatalember azonban apósa, a tarcali rabbi ré-
vén már szintén a környékhez kötődött, s ekkoriban épp Ibrányban tanítóskodott. 
Mint ismeretes, a per fővádlottai nem a helybeli, hanem a kántor/metsző választás-
ra érkezett, nem idevalósi zsidók lettek. Bár a per hivatalosan Scharf József és tár-
sai néven futott, a fővádlott nem a helybeli Scharf, hanem a kántorrá/metszővé csak 
1882 áprilisában megválasztott Schwartz Salamon lett. Scharf Józsefet és a többi 
eszlári vádlottat nem a gyilkosság, hanem bűnpártolás jogcímén ültették a vádlot-
tak padjára. Az eszlári zsidóság többségét pedig tanúként hallgatták ki. 

Az 1880–1890 közötti erős visszaesést szokás közvetlenül az 1882-es vizsgálat 
és az 1883-as nyíregyházi per következményének tekinteni. Ráadásul tekintettel 
kell lenni arra is, hogy 1882-ben nemcsak törvényszéki vizsgálat, hanem legalábbis 
egy alkalommal tudunk arról, hogy „népizgatottság” is volt Eszláron. 1882. május 
29-én, Pünkösd hétfőjén támadt fel a kollektív erőszak réme, amikor mintegy 300 
fős kapával, fejszével felfegyverkezett ittas tömeg indult Ófaluból Újfalu felé, ahol 
állítólag a tiszalöki zsidók gyülekeztek, mert az a hír járta, hogy Solymosi Eszter 
megkerült, s attól féltek, hogy a zsidók rájuk akarják éjjel gyújtani házaikat. A 
helyszínen tartózkodó vizsgálóbírónak, a helyettes ügyésznek, a falusi bírónak s a 
református és a katolikus lelkésznek sikerült egyrészt elküldeni a falu déli határától 
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az összegyűlt löki zsidókat, másrészt leszerelni a helybeli felheccelt tömeget. Ez 
azért is érdekes, mert ezeknek a személyeknek a zöme (Bary József, Farkas Gábor, 
Lápossy János, Adamovics József) így egyszerre lehetett tevékeny részese a vérvád 
szításának és a néphangulat csillapításának. Ugyanakkor tanulságos, hogy ez az 
esemény az eszlári ügy mindkét fő narratívájából (Eötvös Károly, Bary József) hi-
ányzik.26 
 

20. SZÁZAD 
 
Ahhoz, hogy a 19. század végi hullámzást társadalomtörténeti szempontból nyo-
mon lehessen követni, léptéket kell váltani, és a falusi zsidóság, mint olyan helyett 
az egyes családok sorsának alakulására kell fókuszálnunk.  

A per lezárulta után sem Schwartz, sem Scharf családostól nem tért vissza 
Eszlárra, a vádlottak és tanúk zöme azonban továbbra is Eszláron maradt. A vádlot-
tak közül ez nem csak a már a per idején is idősebb, máramarosi születésű Jung(er) 
Adolfra és a kisvárdai származású Weiszstein Lázárra igaz, hanem a jóval fiatalabb 
makkoshotykai (Zemplén) Lusztig Sámuelre is. Weiszstein felesége egyébként ma-
ga is sirokai születésű Jung leány volt. Mindhárman itt öregedtek meg, Weiszstein 
1892-ben 70, Lustig 1905-ben immár ugyancsak 70, Junger pedig 1916-ban 90 
éves korában hunyt el Tiszaeszláron. Fentebb már szóltunk a Groszberg család szá-
zadfordulóig itt élt tagjairól. Ugyancsak mindhalálig Eszláron maradt a per idején 
leggazdagabbnak számító, tanúként kihallgatott itteni zsidó családfő, Lichtmann 
Mór (†1887) és legidősebb fia, József (†1898). A Lichtmannok közül a Józseftől 
származott Gizellát (*1871) később Schwarcz Sámuel tiszapolgári kereskedő vette 
feleségül. Az asszonyt 1939-ben a gyomorrák, a férjet 1943-ban 84 éves korában 
„aggkori végkimerülés” vitte el. Leányukat, aki az anya halálát bejelentette, Mo-
gyorós Hermanné Schwarcz Ilonát férjével együtt Auschwitz gázkamrái emész-
tették el.  

A népesség-reprodukció egyik fontos eleme, már csak az állandó nőtöbblet mi-
att is, a matrilieneáris beházasodás volt. Név szerint sorolhatjuk azokat a családo-
kat, amelyek már a per idején is itt voltak, s amelyeknek leányait máshonnan érke-
ző kereskedők, iparosok vették feleségül (1898: Grünberger Hermann – Lichtmann 
Róza; 1899: Katz Benedek – Jung Zsófia; 1900: Grüner Sámuel – Lusztig Róza; 
1902: Fried Izidor – Klein Pepi; 1903: Fülöp Mór – Lichtmann Frida; 1905: Grosz 
Jakab – Lichtmann Henrika Hermina; 1907: Reich Gyula – Lichtmann Aranka). 
Ám ezek a leszármazottak nem mindig telepedtek le a faluban. A jómódú Licht-
mann lányok többsége például végül családjával nem itt rakott fészket. 

Természetesen a per vádlottai közül Scharfék mellett mások is voltak, akik rög-
tön elhagyták a falut. Ilyen volt többek között a nagyhalászi születésű Grosz Már-
 
26  Kövér György: Az eszlári pünkösdi „népizgatottság” (1882. máj. 29.) Szabolcs-Szatmár-Beregi 

Levéltári Évkönyv XVIII. Nyíregyháza, 2008. 281–295. 
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ton is, akinek későbbi sorsát csak az utóanyakönyveztetés jóvoltából tudjuk nyo-
mon kísérni. Amikor 1900 novemberében 1879. február 21-én Tiszaeszlár Szurkos 
tanyán született leányát, Máriát kérte a dadai alsó járás szolgabírájától utólag anya-
könyveztetni, akkor már 59 éves volt, s Debrecen, Pallag tanyai uradalmi gazda-
tisztként jelölte meg saját foglalkozását. Ez a születés szemmel láthatólag valami-
lyen okból kimaradt a Belfaluban vezetett eredeti eszlári zsidó matrikulából. 

Hogy a menni vagy maradni dilemmáját az első világháború utáni újabb fogyás 
látószögéből is árnyaltabban megvilágítsuk, érdemes felidézni egy 1918-as epizódot. 

Amikor 1918 novemberében a forradalom Eszláron is kitört, akkor ennek egyik 
fő célpontja a falu két kocsmája volt. Az egyiket egy adóssággal terhelt házas tel-
ket, valamint egy magyar hold ármedres rossz földet Friedmann Márton bírt. Mint 
a községi jegyző és bíró 1919. március 31-én igazolta, „Friedmann italkészletét a 
forradalmárok megitták”. Nem járt jobban a másik korcsmáros, Hartmann Károly 
sem, „üzletét 1918. november 2-án a forradalom alkalmával összezúzták, azt és la-
kását kirabolták.” Hartmann, nem csak nem állította helyre üzletét, hanem mind 
házas belsőségét és 13 magyar holdnyi földjét eladta, s kölcsönből kipótolva Nyír-
egyházán vásárol házas belsőséget.27 Hartmann, aki Zemplén megyéből nősült be a 
faluba, 1915 decemberében özvegyült el, felesége a hajdan a vádlottak padjára ül-
tetett Jung(er) Adolf leánya, Róza volt, közben apósa is elhalálozott, így nyilván 
könnyebben hagyta itt a községet. Friedmann, aki a 20. század elején települt be a 
faluba, azonban maradt. A falu szája még az 1970-es években is Friedmann-kocs-
ma (vagy a ragadványnév alapján „Egér kocsmája”) néven tartotta számon a még 
akkor is álló Rákóczi u. 112. számú épületet (pedig abban 1944 óta nem működött 
italbolt, ám, mint még látni fogjuk, az egyik leszármazott lakta).28  

A beházasodás tendenciája nem tört meg a világháború után sem. Csak 1920-
ból három ilyen házasságkötést említhetünk (Goldstein Sámuel – Einhorn Sára; 
Grünfeld József – Feuermann Magdolna; Schliszer Dávid – Römer Hermina). Ezek-
ben az esetekben a nők már a harmadik eszlári generáció leszármazottai voltak. 

Ugyanakkor a húszas évek dinamikája sem lehetett töretlen. Az 1925-ben kelt 
közigazgatási tájékoztatási lap szerint Eszlár akkor 3446 fős lélekszámából 39 volt 
izraelita.29 Tehát a két népszámlálás közötti időközt átmeneti visszaesés is jelle-
mezte. 

Egyfajta szaggatott kontinuitás különös eseteként említhetjük az imént már utó-
anyakönyvezési példaként felhozott Grosz Máriát, Grósz Márton leányát, aki va-
lamikor a század elején visszaköltözött a faluba, s 64 éves koráig, 1943-ban bekö-
vetkezett haláláig Eszláron élt. 1903-ban hajadonként itt szülte meg Anna nevű le-
 
27  SZSZBML XVI. 101. 3/1919. Mindkét községi bizonylat 1919. márc. 31-én kelt. Ezúton köszö-

nöm Gottfried Barna nyíregyházi levéltáros kollegának, hogy rendelkezésemre bocsátotta a fenti 
adatokat. 

28  Naszály Sándor: Tiszaeszlár földrajzi nevei. (gépirat a nyíregyházi Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
adattárában) 1978. 9. 

29  Néprajzi Múzeum Adattára, St 2074. Közigazgatási tájékoztató lap, TE (1925. nov. 20)  
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ányát, akit a bejelentő, Einhorn József, 50 éves szatócs „természetes” gyermekének 
ismert el.30 Einhorn Józsefről tudjuk, hogy a közte és egy másik újfalusi zsidó 
kocsmáros között a pálinkamérés ára miatt kirobbant viszályt igyekeztek a hitköz-
ségi fília elöljárói a nevezetessé vált 1882. április elsején este elsimítani a zsinagó-
ga előterében.31 Einhorn feleségét, az abaújszántói származású Rosenberg Esztert 
majd csak 1932-ben nyilvánítják holttá, ám az elhalálozás időpontját 1905. június 
elsejére „vélelmezték”.32 Einhorn József maga 1923-ban hunyt el Eszláron, 70 éves 
korában, végelgyengülésben. Természetes leányát, Grosz Annát 1926-ban az a 
Goldstein Gábor nevű nánási fűszerkereskedő-segéd vette nőül (a beházasodás 
újabb példájaként), aki 1944-ben a hitközség gondnokaként kerül ismét látókö-
rünkbe.  

 
A TISZAESZLÁRI FIÓKHITKÖZSÉG ÖSSZEÍRÁSA, 1944. ÁPRILIS 

 

Szervezet Orthodox fiókhitközség  
Lélekszám 53  
Rabbi nincs  
Gondnok Goldstein Gábor vegyeskereskedő 
Alkalmazott 1 metsző 

 

(Forrás: Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április. (Közzéteszi Schweitzer József;  
S. a. r. Frojimovics Kinga) I. rész. Adattár (B) Bp. 1994. 706.) 

 
Goldsteinék üzlete és háza a Rákóczi utca–Deák Ferenc utca sarkán, a zsinagógá-
val szemben állt, a régi Újfalu közepén. Három fiukkal együtt 1944. június 15-i 
eszmei időpontra halotti anyakönyvezték őket. Mind a halálok, mind annak hely-
színe rovatba a meglehetősen eufemisztikus „ismeretlen” jelölés került. Ez a „népi 
demokratikus” matrikulázási szokás 1949 tavaszáig volt gyakorlatban. De már 
1946-tól előfordult, hogy egyesek nevénél, amikor bírósági határozattal holttá nyil-
vánítottak őket (volt olyan, akit többször is), az anyakönyvbe expressis verbis beír-
ták, hogy Auschwitzban pusztultak el, s hogy a halál oka „erőszak útján megsem-
misítés” volt. Az 1920-ban ideházasodottak között Goldstein Sámuel bércséplőt és 
feleségét, Einhorn Sárát, Schliszer Dávid szabót és nejét gyermekeikkel együtt 
Auschwitz krematóriumaiban „semmisítették meg”. Csak az utóbbiak egyik gyere-

 
30  SZSZBML XXXIII. 1. a. TE. szül. ak. Hasonló természetes gyermekként 1905 és 1912 között még 

két fiú és két leány látott napvilágot. 
31  Kövér György: „Egy különleges nap”. 1882. április 1. szombat Tiszaeszláron. Szabolcs-Szatmár-

Beregi Szemle, 2005/2. 206–207. 
32  SZSZBML XXXIII. 1. a. TE. Hal. ak. A vélelmezett időpont nem sokkal előzte meg a Grosz Má-

riától született ikerfiúpár 1905. szeptember 11-i világra jövetelét. Einhorn házasságból született, 
Amerikába kivándorolt gyermekeit (Szeréna, *1881; Rákhel, *1886; Zsigmond, *1887) a nyíregy-
házi törvényszék 1930-ban nyilvánította holttá (1906. január 1-i dátummal). 
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ke, Schliszer Sándor élte túl a borzalmakat. Grünfeld József viszont annak köszön-
hette menekülését, hogy 1942-ben Budapestre költözött.33 

Amikor 1973-ban Sándor Iván Tiszaeszlárra látogatott, ez az utazás ihlette ne-
vezetes nagyesszéjét, találkozott a még ott élő egyetlen zsidó házaspárral: Fried-
mann Ernővel (*1908) és feleségével. Sándor Iván meg is interjúvolta őket, 
kérdezte a férfit, hogy apja mit mondott el a perről. Ezt a választ kapta: „Nem be-
szélt róla… Csak néha mondta: hagyjátok, gondolni se gondoljatok vele, nem volt 
abból semmi se igaz.” Ugyanakkor úgy tudta: „Az emberek még ma is hiszik. 
Hallgassa csak meg a tőszomszédunkat, K.-t. Biztosan mondaná, hogy igaz volt.”34 
Friedmann Ernő egyébként annak a Friedmann Mártonnak volt a gyermeke, akit 
1918-ban kiraboltak a forradalmárok, s mégis helyben maradt. Hogy az apa semmi-
re nem emlékezett, azon nem csodálkozhatunk, hiszen a per idején még nem lakott 
Eszláron.35 Legidősebb, már Eszláron született fia, aki túlélte a második világhábo-
rú borzalmait, végül Debrecenbe költözött, s ott is halt meg.36 Másik fia, Ernő, aki-
vel utolsó eszlári zsidóemberként Sándor Iván beszélgetett, egész életében Eszláron 
maradt, az ottani köztemetőben nyugszik. A falu titkolt emlékezete azonban máig 
számon tartja, hogy kit vélnek a helybeliek az ő vér szerinti leszármazottjának… 

 

 
33  Halmos Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidóságának történetéhez a letelepedéstől 

napjainkig. Bp. 2009. 241. Sajnálatos, hogy ez a legújabb kompiláció sok tárgyi tévedéssel tekinti 
át a község múltját. 

34  Sándor Iván: A vizsgálat iratai. Tudósítás a tiszaeszlári per körülményeiről. H. n. 2. bővített ki-
adás, 1983 [eredetileg: 1976] 49–50; 199–201. 

35  Piroska lánya, aki Berkovics Sámuel cipészsegédhez ment férjhez 1926-ban Eszláron, 1900-ban 
még Tarcalon született. SZSZBML XXXIII. 1. a. TE ház. ak. 

36  SZSZBML XXXIII. 1. a. Friedmann / Füzessy Viktor (TE, 1903 – Debrecen, 1956) pályáját lásd 
Halmos Sándor, 2009. 241.  
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GAZDASÁGI ÉLET ÉS RABSZOLGATARTÁS 
AZ ÉSZAK-AMERIKAI KÖZÉP-ATLANTI  

GYARMATOKON∗ 
 
 
 

Az észak-amerikai angol majd brit gyarmatokat földrajzi elhelyezkedésük szem-
pontjából három nagy csoportba szokás osztani. Északról délre haladva, az első ré-
giót az új-angliai gyarmatok (Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New 
Hampshire) alkotják, majd ezután következnek a középső vagy közép-atlanti gyar-
matok (New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware) s a sort a déli kolóniák 
(Maryland, Virginia, Észak- és Dél-Karolina, Georgia) csoportja zárja. E regionális 
beosztás azonban nem pusztán az egyes gyarmatok földrajzi elhelyezkedésén ala-
pul, hanem azt is jelzi, hogy a fenti csoportok gazdasági-társadalmi viszonyai is je-
lentősen eltértek egymástól. Ez nem azt jelenti, hogy a földrajzi, illetve gazdasági-
társadalmi értelemben vett régiók hajszálpontosan lefedték egymást, de minden-
képpen arra utal, hogy a fenti csoportok által jelzett területek zömének gazdasági-
társadalmi viszonyai olyan közös sajátosságokat mutattak, amelyek alapján indo-
kolt közös régióba sorolásuk, illetve a többi csoporttól való megkülönböztetésük.1 
Tanulmányomban a közép-atlanti gyarmatok sajátos gazdasági-társadalmi viszo-
nyainak, illetve annak bemutatására törekszem, hogy ebben milyen szerepet ját-
szott a rabszolgatartás. 

A Maryland és Új-Anglia közötti területen az első gyarmatok létrehozása nem 
az angolok, hanem a hollandok és a svédek nevéhez fűződött. Az első holland ke-
reskedelmi telep 1613-ban jött létre a Hudson folyó völgyében a mai Albany vá-
rosának közelében, s a hollandok 1626-ban vásárolták meg 60 holland forintnak 
megfelelő összegért Manhattan szigetét, ahol megalapították Új Amszterdam vá-

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

szolgatartásának történetét feldolgozó, készülő könyvem egyik fejezetének. 
1  Egyes szakemberek (például Peter Kolchin) Delaware-t a déli gyarmatok közé sorolják, ám a rab-

szolgák össznépességen belüli aránya (1770-ben mindössze 5,2%) nem csupán a délebbre elhe-
lyezkedő 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%-kát, New Jersey népességének pedig 7%-kát alkották. A rabszolgatartás és gazda-
sági berendezkedése tekintetében Delaware a közép-atlanti gyarmatokkal mutatott több közös sajá-
tosságot. Arról, hogy a közép-atlanti gyarmatok esetében mikor és hol nem estek egybe a földrajzi, 
illetve a gazdasági-társadalmi régiók határai, a későbbiekben részletesebben is lesz szó. Peter 
Kolchin: American Slavery 1619–1877. New York, 1993. 240. 
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rosát. A hollandok 1655-ben foglalták el a mai Delaware állam területén 1637-ben 
létrejött svéd gyarmatot, míg Új-Hollandia 1664-ben került az angolok kezére. II. 
Károly angol király (1660–85) még a holland gyarmat elfoglalása előtt, 1664. már-
cius 12-én bocsátotta ki azt az adománylevelet, amelyben öccsének a yorki herceg-
nek, a későbbi II. Jakabnak (1685–88) adományozta a Connecticut és a Delaware 
folyók közötti területet. A herceg még abban az évben két támogatójának és barát-
jának, Lord John Berkeley-nek és Sir John Carteret-nek (1610–80) adta tovább 
adományának déli részét, amelyet New Jersey-nek neveztek el, mivel az utóbbi úr 
korábban Jersey szigetének kormányzójaként szolgált. 1672-ben a hollandok rövid 
időre újra elfoglalták a területet, amelyet az angolok 1674-re szereztek vissza. Még 
ebben az évben, Lord Berkeley, két kvéker vallású személynek, Edward Byllinge-
nek és John Fenwicknek (1618–83) adta el a maga részét, s így a gyarmat időlege-
sen két részre, Nyugat-Jersey-re, illetve a Carteret tulajdonában maradt Kelet-
Jersey-re bomlott.2 1682-ben, az utóbbi özvegye a keleti részt is egy zömmel kvé-
kerekből álló csoportnak adta el, s a két terület csak 1702-ben egyesült újra, amikor 
New Jersey egységes koronagyarmattá vált. A yorki herceg tovább nem adomá-
nyozott területe New York, 1691-ben, királlyá lett birtokosának trónról történő el-
távolítását követően (1688) került a Korona közvetlen fennhatósága alá.3 

A kvékerek, New Jersey-i tevékenységüknél is jelentősebb szerepet vállaltak 
Pennsylvania megalapításában. Egyik vezetőjük William Penn (1644–1718) már a 
New Jersey-i vállalkozásban is döntő érdemeket szerzett. Annak halála után, ő lett 
Edward Byllinge birtokának egyik gondnoka és 1682-ben Kelet-Jersey megvásárlói 
között is ott volt. 1681. március 4-én II. Károly neki adományozta a mai Pennsyl-
vania területét, amit tulajdonosáról kereszteltek el a magyar fülnek oly ismerősen 
csengő „Penn erdőországa” névre. Ennek hátterében az állott, hogy az uralkodó 
mintegy 16 000 fonttal tartozott Penn édesapjának, aki az angol flotta egyik főpa-

 
2  A kvékerek közössége, vagy hivatalos nevükön a Society of Friends (Barátok Társasága) egy Ge-

orge Fox (1624–91) nevű prédikátor követőiből alakult meg 1652-ben. Sok más radikális protes-
táns csoporthoz hasonlóan, ők is az eredeti kereszténységet kívánták helyreállítani. A kongregacio-
nalistáktól eltérően, hittek abban, hogy mindenki üdvözülhet, mivel mindenki egyformán Isten 
gyermeke. Ezért az Úr mindenkinek meg tud nyilatkozni s egy tapasztalati jellegű kinyilatkoztatás-
élmény kapcsán, mindenki számára elérhető egy belső megvilágosodás. A hangsúlyt az egyén él-
ményszerűen átélt belső hitélményére helyezték, s ezért azt tartották, hogy nincs szükség formális 
papságra és liturgiára, s a Biblia sem tekinthető egyedüli irányadónak. E hittételeik miatt éles ösz-
szeütközésbe kerültek az angliai hatóságokkal, mivel nem voltak hajlandók a Bibliára esküt tenni, 
adót fizetni, és katonai szolgálatot vállalni. A kvékerek a belső hitélmény átélhetőségének lehető-
ségét a későbbiekben a feketékre is kiterjesztették, s így a rabszolgaság-ellenes küzdelem korai él-
harcosaivá váltak a gyarmatokon. Ez irányú tevékenységükről a későbbiekben szólók majd. A 
kvékerek felfogására lásd: The Encyclopedia of Colonial and Revolutionary America. Szerk. John 
M. Faragher, New York, 1996. 348. Paul R. Lucas: American Odyssey, 1607–1789. Englewood 
Cliffs, 1984. 106–107. Alan Taylor: American Colonies. New York, 2002. 264–265. 

3  New York és New Jersey korai történetére lásd: The Encyclopedia, 1996. 293–95., 300–303. Lu-
cas, 1984. 45–46. Richard Middleton: Colonial America: A History, 1607–1760. Cambridge, Mas-
sachusetts, 1993. 82–88., 95–103., 129–137. Taylor, 2002. 245–263. 
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rancsnokaként szolgált az első (1652–54) és a második (1665–67) angol–holland 
tengeri háborúban. Az uralkodó a kölcsön elengedése fejében bocsátotta a kvéke-
rek rendelkezésére Pennsylvaniát.4 

1682-ben a yorki herceg – akit Penn személyesen is ismert – átengedte neki a 
mai Delaware területét is, amelyet még 1610-ben neveztek el Lord Thomas West 
De La Warr-ról (1577–1618), Virginia akkori kormányzójáról, s amely 1664 és 
1682 között New York fennhatósága alatt állott. Delaware lakói – akik zömmel 
nem kvékerek, hanem svédek és hollandok, illetve anglikán és presbiteriánus vallá-
sú angolok voltak – nem voltak megelégedve a kvékerek fennhatóságával, különö-
sen az indiánokkal szemben tanúsított pacifista politikájukkal. Vonakodva bár, de 
1701-ben William Penn beleegyezett abba, hogy Delaware lakói külön képviseleti 
gyűlést hívhassanak össze, amely először 1704-ben ülésezett. Ugyanakkor, a gyar-
mat kormányzójának és tulajdonosának személye azonos maradt Pennsylvaniával, 
s Delaware különállását a Korona hivatalosan sohasem ismerte el.5 

Új-Angliához képest alapvető különbséget jelentett, hogy a közép-atlanti régió-
ban a természeti adottságok sokkal jobban kedveztek olyan mezőgazdasági tevé-
kenység kibontakozásához, amely jelentős, exportálható felesleg megtermelésére 
volt képes. A terület legnagyobb részén jobb minőségű talajok álltak rendelkezésre, 
s az éghajlat sem volt olyan rideg, mint északabbra. De eltérések mutatkoztak a két 
övezet között a földbirtoklás jellegét tekintve is. New Yorkban, a Hudson és a 
Mohawk folyók termékeny völgyeiben – s kisebb részben New Jersey-ben is – je-
lentős kiterjedésű nagybirtokok alakultak ki, amelyeket zömmel bérlők műveltek 
meg. A bérlők a bérleti díj egy részét gyakran terményben rótták le, de a tulajdono-
soknak elővásárlási joguk volt a fennmaradó részre is. A bérlőknek gabonájukat is 
az ő malmaikban kellett megőröltetniük, s a birtokos előírhatta bérlői számára azt 
is, hogy milyen növényeket ültessenek, és milyen házakat építsenek. A nagybirtok-
ok tulajdonosai, a Van Rensselaer, a Schuyler, a Livingstone és a Philipse családok 
alkották New York társadalmának krémjét, New York városának felemelkedő ke-
reskedőivel egyetemben. 1760 táján, a Philipse család New York környéki birtoká-
nak értékét – amelyet 150 bérlő művelt meg – 500 000 fontra becsülték, míg a Li-
vingstone-ok Albany mellett fekvő majorsága több mint 160 000 acre (65 600 hek-
tár) nagyságú volt. Néhány nagyobb birtok más közép-atlanti gyarmatokon is létre-
jött, ám azokon – legfőképpen Pennsylvaniában – ettől erőteljesen eltérő földbir-
tok-struktúra alakult ki. Pennsylvania tulajdonosai nem egy-egy kivételezett csa-
ládnak, hanem közvetlenül a bevándorlóknak adták el a földet.6 A tehetősebbek 
persze itt is nagyobb területhez juthattak hozzá, ám ezek birtokosai sohasem ren-

 
4  Pennsylvania korai történetére lásd: The Encyclopedia, 1996. 322–27. Lucas, 1984. 46–47. 

Middleton. 1993. 129–137. Taylor, 2002. 264–271. 
5  Delaware korai történetére lásd például: The Encyclopedia, 1996. 106–108.  
6  Who Built America. Working People and the Nation’s Economy, Politics, Culture, and Society. 

Szerk. Herbert G. Gutman, New York, 1989. 95. 
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delkeztek akkora befolyással és olyan jogosítványokkal, mint a New Yorki nagy-
birtokosok. A pennsylvaniai mezőgazdaságban a családi farmok domináltak. 

Mindkét rendszer közös tulajdonsága volt ugyanakkor, hogy jelentős exportál-
ható terményfelesleg előállítására volt képes. A gyarmati korszak vége felé, az át-
lagos pennsylvaniai farmercsalád az általa megtermelt javaknak csak mintegy 
40%-át fogyasztotta el, míg a fennmaradó részt piacra vitte. Az így megtermelt ga-
bona és liszt exportjára alapozódott a gyarmat látványos gazdasági fellendülése a 
18. század folyamán. A farmercsaládok jelentős bevételhez juthattak és életszínvo-
naluk is egyértelműen növekedett. A gazdaság fellendüléséből adódó előnyök meg-
lehetősen egyenlően oszlottak el a gyarmat lakosságának körében. James T. Lemon 
és Gary B. Nash, illetve Duane E. Ball kutatásai szerint, Chester megyében a leg-
gazdagabb 10% által birtokolt adóköteles vagyon nagysága viszonylag kicsiny és 
stabil maradt az 1730 és 1760 közötti évtizedekben.7 

New Yorkot természetesen szélsőségesebb vagyonmegoszlás jellemezte, ám ez 
nem feltétlenül jelentette azt, hogy ez negatívan hatott volna a gyarmat gazdasági 
fejlődésére és lakosságának prosperitására. Szung Bok Kim arra a következtetésre 
jutott, hogy a bérlők jelentős részének is jelentékenyen nőtt az életszínvonala a 18. 
században. Mások – például Edward Countryman – viszont arra is felhívták a fi-
gyelmet, hogy ennek ellentmondani látszanak azok az elégedetlenségi mozgalmak, 
amelyek főként az 1750-es éveket követően bontakoztak ki a bérlők körében. Két-
ségtelen tény, hogy New York lakossága kevésbé dinamikusan fejlődött, mint 
Pennsylvaniáé. 1700-ban még valamivel többen (19 100 fő) éltek New Yorkban, mint 
a kvéker gyarmaton (18 000 fő). 1770-re az előbbi gyarmat össznépessége 162 900 
lélekre, Pennsylvaniáé viszont 240 100 főre gyarapodott, s e különbség kialakulá-
sában valószínűleg szerepet játszott a könnyebb földhöz jutás lehetősége a nagybir-
tokok hiányában.8 

Kialakulásuk körülményeiből fakadóan, a középső gyarmatokat jellemezte etni-
kai és vallási értelemben véve a legnagyobb sokszínűség. A kezdeti időszakban a 
hollandoké, illetve a svédeké és a delaware-i svéd gyarmatra érkezett finneké volt a 
vezető szerep, s a földhöz jutás szabadabb lehetőségétől csábítva, a 18. században 
is jelentős számú nem angol nemzetiségű népesség érkezett a régióba. Angolul be-
széltek ugyan, mégis külön csoportnak tekinthetők az úgynevezett skót-ír beván-
dorlók. Ők, azok a presbiteriánus vallású skótok, illetve leszármazottaik voltak, 

 
7  James T. Lemon–Gary B. Nash: The Distribution of Wealth in Eighteenth Century America: A 

Century of Change in Chester County, Pennsylvania, 1693–1802. Journal of Social History, 
1968/1. 1–24. Duane E. Ball: Dynamics of Population and Wealth in Eighteenth-Century Chester 
County, Pennsylvania. Journal of Interdisciplinary History, 1976/ 4. 621–644.  

8  Sung Bok Kim: Landlord and Tenant in Colonial New York: Manorial Society, 1664–1775. 
Chapel Hill, 1978. Edward Countryman: „Out of the Bounds of the Law”: Northern Land Rioters 
in the Eighteenth Century. In The American Revolution: Explorations in the History of American 
Radicalism. Szerk.: Alfred F. Young, DeKalb, Illinois, 1976. 37–69. John J. McCusker–Russell R. 
Menard: The Economy of British America, 1607–1789. Chapel Hill, 1991. 203.  
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akik Skóciából előbb Írország északi részébe, majd onnan az Újvilágba költöztek. 
Számuk 66 000 főre volt tehető. Körülbelül 43 000-en voltak azok az ír – részben 
protestáns, részben pedig katolikus – bevándorlók, akik a zöld sziget déli grófsága-
iból mentek Amerikába. Mindkét csoport képviselői legnagyobbrészt Pennsylvani-
ába érkeztek. Az Appalache-hegység termékeny völgyein keresztül azonban sokuk 
tovább vándorolt Virginia, illetve Észak- és Dél-Karolina belső területei felé. 
Részben hasonló útvonalat követtek a zömmel protestáns vallású németek is, akiket 
Amerikában pennsylvaniai hollandoknak neveztek. Ez a név a deutsch kifejezés 
félrehallásából származott, amely angolul kiejtve nagyon hasonlított a hollandok 
angol nevére (dutch). A németek amerikai elnevezése is arra utal, hogy ők is főként 
Pennsylvaniába érkeztek, s jelentős részben ott is maradtak olyannyira, hogy az 
amerikai forradalom előestéjén a kvéker gyarmat lakosságának egyharmadát már 
ők alkották. Kisebb számban (35 300 fő) érkeztek skótok közvetlenül Skóciából is, 
ők azonban túlnyomórészt a déli terülteken, főleg Észak-Karolina belső körzetei-
ben telepedtek le.9 

A középső gyarmatok politikai határai nem teljesen estek egybe a gazdasági 
egységként funkcionáló közép-atlanti régió határaival. A New Yorkhoz tartozó 
Long Island északi és keleti körzetei gazdaságilag Új-Anglia felé orientálódtak, 
míg az 1750 utáni időszakban, Connecticut gazdasága kezdett egyre erősebben a 
New York-ihoz kapcsolódni. Amikor pedig Kanada brit ellenőrzés alá került 
(1763), a Hudson folyó összeköttetését kihasználva, legnagyobbrészt New York 
kezébe ment át az újonnan szerzett tartomány kereskedelmének ellenőrzése. De ha-
sonló jellegzetességeket lehetett megfigyelni a régió déli határvidékén is. Az Appa-
lache-hegység észak-déli irányban hosszan elnyúló völgyein (legfőképpen a 
Shenandoah völgyön) keresztül, a pennsylvaniai kereskedők nem csupán Maryland 
északi megyéinek, hanem jóval délebbi területek termékeinek forgalmát is ellen-
őrizték, s Baltimore 1750 utáni fellendülése is jórészt e pennsylvaniai „behatolás-
nak” volt köszönhető.10 

A középső gyarmatok gazdasági életében a kereskedelem kezdettől fogva kulcs-
szerepet játszott. A Holland Nyugat-Indiai Társaság elsősorban kereskedelmi te-
lepként hozta létre Új-Hollandia gyarmatát, s az új-amszterdami kereskedők erőtel-
jes kapcsolatokat alakítottak ki mind a hátországban élő indiánokkal, mind pedig a 
karib-tengeri holland gyarmatokkal. A New York-ivá váló kereskedők, a gyarmat 
angol kézre kerülése után is kulcsszerepet játszottak a nyugat-indiai holland és dán 
birtokok élelmiszer és nyersanyag ellátásában, s ezt a kapcsolatot a szárazföldi 
spanyol gyarmatok irányába bővítették ki. A karibi régióban egyfajta munkameg-
osztás is kialakult köztük, illetve új-angliai kollégáik között, akik főleg a francia 

 
 9  Aaron S. Fogleman: From Slaves, Convicts, and Servants to Free Passengers: The Transformation 

of Immigration in the Era of the American Revolution. Journal of American History, 1998/1. 71. 
A közép-atlanti gyarmatok népességének etnikai összetételére lásd: Taylor, 2002. 314–323. 

10  McCusker–Menard, 1991. 190. 
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cukorszigetekkel kereskedtek. John McCusker és Russell Menard találó kifejezésé-
vel élve, a „holland kapcsolat” azzal az előnnyel is járt New York kereskedelmére 
nézve, hogy jó viszonyt eredményezett a korabeli Európa legjelentősebb pénzügyi 
központjával, Amszterdammal. New York kikötőjének igazi fellendülése azonban 
még váratott magára, s csak a 19. század első felében következett be, főként az 
Erie-csatorna megnyitásának köszönhetően.11 

Philadelphia esetében azonban már erre az időszakra vonatkozóan is bátran be-
szélhetünk egy valódi virágkor beköszöntéről. Mint láttuk, New York fejlődésében 
fontos szerepet játszott a „holland kapcsolat”. Pennsylvania fővárosa vonatkozásá-
ban pedig John McCusker és Russell Menard a „kvéker kapcsolatról” jelentőségére 
hívta fel a figyelmet. Kvéker kereskedők ugyanis az anyaországon kívül más euró-
pai országokban, illetve a nyugat-indiai szigeteken is éltek. 1750 előtt a philadel-
phiai kereskedők főként a karibi szigetekkel tartottak fenn kétoldalú kapcsolatokat, 
minek keretében búzát és lisztet szállítottak oda, s onnan pedig cukrot és melaszt 
hoztak be. Nagyon alacsony szintű volt a közvetlenül Európa, illetve az anyaország 
felé irányuló kereskedelem. Óvilágbeli árukkal ekkoriban még jórészt új-angliai 
kereskedők látták el Pennsylvania lakóit, sőt a helybéli gabona és liszt forgalmazá-
sának egy része is az ő kezükben összpontosult. A pennsylvaniai kereskedők nekik 
adták el a helyi terményeket, amiért halat és európai árukat kaptak cserébe.12 

A philadelphiai kereskedők pozíciói 1750 után kezdtek nagymértékben megja-
vulni. Ez részben a hétéves háború (a gyarmatokon 1754–63) hatásának, részben 
pedig az európai gabonapiacon bekövetkezett változásoknak volt köszönhető. Az 
Amerikában állomásozó megnövelt létszámú brit haderő élelmiszer-ellátása nagy 
megrendelésekhez juttatta a pennsylvaniai kereskedőket és a mezőgazdasági terme-
lésre is élénkítően hatott. Mindkét vonatkozásban még jelentősebbnek bizonyult az, 
hogy a 18. század közepétől kezdődően, emelkedni kezdtek a gabonaárak az euró-
pai piacon. Ez részben a népességnövekedés, részben pedig sorozatos rossz termé-
sek következménye volt. A legjelentősebb észak-amerikai gabonatermelő körzet 
középpontjában elhelyezkedő Philadelphia kereskedői nem haboztak kihasználni az 
áremelkedésből adódó lehetőségeket, s jelentős szállítmányokat indítottak olyan 
régebbi piacok irányába, mint Spanyolország és Portugália – ahová kisebb tételben 
már korábban is szállítottak – illetve Franciaország és az anyaország felé. Mindez 
Pennsylvania kereskedelmének drámai fellendülését és átorientálódását eredmé-
nyezte. Az 1760–70-es években Boston és New York kereskedelme is jelentősen 
növekedett, ám ez legnagyobbrészt a már korábban is fontos szerepet betöltő pia-
cokra – a nyugat-indiai szigetekre és a többi szárazföldi gyarmatra – irányuló for-
galom megnövekedéséből adódott. Ugyanakkor, az ebből a két kikötőből az Atlan-
 
11  McCusker–Menard, 1991. 191. A Hudson folyót és az Erie tavat összekötő Erie-csatorna 1825-ben 

nyílt meg, ami azt eredményezte, hogy a közép-nyugati területek mezőgazdasági terményeit New 
Yorkon keresztül gyorsabban és egyszerűbben tudták exportálni, mint korábban a Mississippi fo-
lyón és New Orleans-en keresztül. 

12  McCusker–Menard, 1991. 193–94. 
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ti-óceán túlsó partja felé induló hajók tonna-űrtartalma összességében még csök-
kent is 1750 és 1770 között. Philadelphia esetében viszont a növekedés fő motorját 
az új piacok – Dél-Európa és Nagy-Britannia – képezték, s ekkoriban, a várost Eu-
rópa felé elhagyó hajók háromnegyede már gyarmati kereskedők tulajdonában volt. 
Philadelphia nem csupán a Pennsylvaniában termelt gabona exportjának központ-
jává vált, hanem kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki azokkal a marylandi és vir-
giniai városokkal (Baltimore, Annapolis, Norfolk) is, amelyek a fellendülőben lévő 
Chesapeake-öbölbeli gabonatermelés helyi piaci központjaivá váltak.13  

New York is igyekezett hasznot húzni a fellendülő gabonaexportból, ám a 
pennsylvaniai termelés dinamikus növekedésének köszönhetően, korábbi részese-
dését sem tudta megtartani. Ennek fő oka nem a nagybirtokrendszer alacsonyabb 
fokú gazdasági hatékonyságában, hanem abban keresendő, hogy Philadelphiával 
összevetve, jóval kisebb ellátó háttérterületre támaszkodhatott. A New York-i ke-
reskedők ezért figyelmüket inkább a hét éves háborúban megszerzett Kanada szőr-
mekereskedelmének megszerzése felé fordították. S bár összességében csökkent a 
New Yorkból Európa felé induló hajók tonna-űrtartalma, ezen belül, a Nagy-
Britannia felé irányuló forgalom mégis növekedett, ám a növekedés Philadelphia 
esetében ebben a vonatkozásban is dinamikusabb volt.14 

A közép-atlanti gyarmatok lakói hamar felismerték, hogy nem rendelkeznek 
olyan jellegű, az anyaország piacán értékesíthető domináns exporttermékekkel, 
amilyen a dohány, illetve a rizs és az indigó voltak a déli gyarmatok esetében. Új-
angliai sorstársaikhoz hasonlóan arra kényszerültek, hogy másfajta úton tegyenek 
szert olyan jövedelmekre, amiből finanszírozni tudják a számukra szükséges fo-
gyasztási és iparcikkek Nagy-Britanniából történő behozatalát. Ezt végül a gabona 
és a liszt kiviteléből származó bevételekben találták meg. Értékét tekintve, az 1768 
és 1772 közötti időszakban már ezek képviselték a középső gyarmatok teljes ex-
portjának 72%-kát, s ez hajszálpontosan akkora arányt képviselt, mint amekkora a 
dohány részesedése volt Maryland és Virginia esetében, s alig valamivel maradt el 
a rizs és az indigó együttes adatától (75,6%) Dél-Karolina és Georgia vonatkozásá-
ban. A gabonatermelés mégsem nyomta rá bélyegét olyan mértékben a középső 
gyarmatok gazdasági életére, mint az említett termények a déli gyarmatokéra, mi-
vel a fennmaradó 28%-on egy sor egyéb exporttermény osztozott, s főként Penn-
sylvaniában, az új-angliainál is jelentékenyebb ipar kiépítésére került sor.15 

A közép-atlanti gyarmatok kivitelének fontos tételét képezte a len mag, amely-
ből az anyaországban (főként Írországban) olajt préseltek, de nagy mennyiségben 
vittek élőállatokat és húsféleségeket a nyugat-indiai szigetekre. Oda irányult a fa-
áru export legnagyobb része is, míg a hamuzsírt kizárólagosan Nagy-Britanniába 

 
13  McCusker–Menard, 1991. 194–97. 
14  McCusker–Menard, 1991. 196–98. 
15  McCusker–Menard, 1991. 198–99. 
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szállították. Szintén az anyaországba került a főként Pennsylvaniában előállított 
nyersvas legnagyobb része is.16 

A gyarmati vasipar kezdetei Új-Angliába nyúlnak vissza, ahol 1645-ben helyez-
ték üzembe az első kohót Massachusettsben. A szárazföldi gyarmatokon minden 
tényező adva volt egy preindusztriális jellegű, a koksztüzelést még nem alkalmazó 
vasipar kibontakozásához. Óriási bőségben állott rendelkezésre fa, amelyből a ko-
hók fűtéséhez szükséges faszenet állították elő. Volt elegendő vasérc is, s kellő 
számban voltak találhatók olyan vízfolyások is, amelyeket a fújtatók és a billenő-
kalapácsok hajtására tudtak felhasználni a vízikerék alkalmazásával. 1700-ban már 
1500 tonna nyersvasat gyártottak az észak-amerikai angol gyarmatokon, ami az 
akkori világtermelés 2%-kát jelentette. Ezt követően a vasgyártás súlypontja dé-
lebbre, Pennsylvaniába, illetve Maryland és Virginia északi régióiba helyeződött át. 
A nyersvas-termelés különösen azt követően lendült fel, hogy a brit parlament 
1750-ben elfogadta az úgynevezett Iron Act-et (Vas Törvény). Igaz ugyan, hogy a 
törvény megtiltotta a gyarmatiak számára az Amerikában gyártott nyersvas további 
feldolgozását, viszont a nyersvas itteni előállítását kifejezetten ösztönözte azzal, 
hogy erre vonatkozóan eltörölt minden behozatali vámot. Ennek oka az volt, hogy 
Nagy-Britanniában ebben az időben nem álltak rendelkezésre megfelelő fakészle-
tek, s a szén kokszolásának technológiája is csak nagyon lassan terjedt. Azt ugyan 
már 1709-ben kidolgozta Abraham Darby (1679?–1717), ám az Angliában gyártott 
nyersvasnak még 1750-ben is csak mintegy 5%-kát állították elő koksz felhaszná-
lásával, s az anyaország nyersvas szükségletének nagyobb részét külföldről, főleg 
Svédországból szerezték be. E behozatal kiváltására ideális megoldásnak látszott a 
gyarmati termelés ösztönzése. 1775-ben, az amerikai vasipar 21 000 tonna nyers-
vasat gyártott és több mint 8000 munkást foglalkoztatott. Ez, az akkori világterme-
lésnek már 15%-át képviselte, ami körülbelül fele-fele arányban oszlott meg Penn-
sylvania és New Jersey, illetve a Virginia és Maryland északi körzetei között. Ezzel 
az eredménnyel a szárazföldi gyarmatok Oroszország és Svédország mögött a har-
madik helyre zárkóztak fel a világ nyersvas termelésében. Az is megjegyzendő, 
hogy az Iron Act rendelkezéseit a gyarmatiak gyakran nem tartották be, s az 1770-
es években 175 olyan üzem működött Észak-Amerikában, ahol a nyersvasat tovább 
feldolgozták.17 

A középső gyarmatokon – főként Philadelphiában – jelentős hajógyártás is ki-
alakult, s főként a hazai piac ellátását szolgálta a pennsylvaniai fazekas-, textil- és 
ruhakészítő ipar, de jelentős volt a nyugat-indiai szigetekről érkező nyersanyagból 

 
16  Uo. 
17  McCusker–Menard, 1991. 326. Rondo Cameron: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól 

napjainkig. Bp., 1994. 220. A Vas Törvényre és a gyarmatokkal kapcsolatos brit merkantilista 
gazdaságpolitikára lásd: Lucas, 1984. 58–71., 129–130. Middleton, 1993. 197–98., 200–204. The 
Encyclopedia, 1996. 211., 267–68. British Mercantilism and the American Colonies: Help or 
Hindrance? In: Interpretations of American History. Patterns and Perspectives. Volume I to 1877. 
Szerk. Gerald N. Grob és George Athan Billias, New York, 1987. 69–108. 
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előállított rum lepárlása is. New Yorkban is fontos volt a fazekasipar, s különös 
hírnévre tettek szert New York városának ezüstművesei. 

Mindennek eredményeként, a középső gyarmatok kereskedelmi forgalma a töb-
bi régióhoz képest sokkal egyenletesebben oszlott meg az egyes célterületek kö-
zött. A déli gyarmatok exportjára Nagy-Britannia domináns helyzete volt jellemző 
(84,5%-os részesedés), s ez az arány még nagyobb volt a behozatal vonatkozásában 
(87,5%). Jelentősen eltért ettől az új-angliai régió forgalma, ahol a kivitelben a 
nyugat-indiai szigetek (64%), a behozatalban pedig az anyaország meghatározó 
szerepét lehetett megfigyelni. Mindkettőtől különböztek a középső gyarmatok sajá-
tosságai. Az ő exportjukban az új-angliainál is jóval nagyobb részesedést (33%) 
képviseltek a dél-európai területek, s a karibi térség aránya is csak 44% volt. A leg-
inkább figyelemre méltó azonban az, hogy kivitelüknek mindössze 23%-ka irányult 
Nagy-Britanniába. Importjuk szerkezete viszont jobban hasonlított az új-angliai 
gyarmatokéra. Ennek ugyanis 76%-ka származott az anyaországból, 21%-ka a 
nyugat-indiai szigetekről, s csak 3%-ka Dél-Európából, míg Afrikával gyakorlati-
lag nem folytatott közvetlen kereskedelmet a régió.18 

Ez azt jelenti, hogy az anyaországon kívüli területekre irányuló exportból szár-
mazó bevételek jórészt elegendőnek bizonyultak a brit fogyasztási és iparcikkek 
behozatalának finanszírozására. A középső gyarmatok rendelkeztek tehát a legki-
egyensúlyozottabb kereskedelmi mérleggel, amelynek kialakulásához egyéb ténye-
zők is hozzájárultak. Ilyen volt az, hogy e gyarmatok kereskedői kezdték átvenni a 
más szárazföldi gyarmatok ellátásának közvetítő kereskedelmét az új-angliaiaktól, 
s nagyon jelentős részesedésre tettek szert a part menti hajózásban is. A közép-
atlanti gyarmatok gazdasági életében szerencsésen ötvöződtek a déli és az új-
angliai gazdaság előnyös vonásai. John McCusker és Russell Menard megállapítása 
szerint, a gabona képében „az ültetvényes gyarmatokhoz hasonlóan, rendelkeztek 
olyan fő terménnyel, amelyre nagy szükséglet mutatkozott a tengerentúlon. Igaz, az 
új-angliaiakhoz hasonlóan, sokféle piac fogyasztóit látták el, erőteljesen bekapcso-
lódtak a többi szárazföldi gyarmattal folytatott kereskedelembe, s jelentős bevéte-
lekre tettek szert a közvetítő kereskedelem által”.19 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy milyen forrásokból fedezték e fellendülő 
gazdaság munkaerő-szükségletét? A középső gyarmatok legfontosabb mezőgazda-
sági terménye a gabona volt, amelynek termelése a dohányhoz és a rizshez képest, 
kevésbé kívánta meg nagyobb tömegű munkaerő egész évben történő alkalmazását. 
A gabonának rövidebb volt a beérési ideje, s a hosszabb, kevésbé tevékeny téli idő-
szakban nem volt szükség nagyobb létszámú munkáskézre. Erre csak ideiglenesen, 
nagyobb idénymunkák – például aratás – idején voltak a gazdák rászorulva. E kö-
rülmények miatt, a középső gyarmatok mezőgazdaságában nem érte meg olyan 

 
18  Jonathan Hughes: American Economic History. Boston, 1990, HarperCollins Publishers, 54–55. 
19  McCusker–Menard, 1991. 198. A középső gyarmatok gazdasági életére vonatkozóan lásd még: 

Hughes, 1990. 1–64. 
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nagy tömegű, kötött munkaerő alkalmazása, amilyet a fekete afrikai rabszolgák 
képviseltek. A gabonát, a Pennsylvaniában elterjedt, viszonylag nagyobb kiterjedé-
sű családi gazdaságok keretei között hatékonyabban lehetett termelni, a család, ille-
tőleg néhány napszámos munkaerejének ideiglenes alkalmazásával. New York és 
New Jersey nagyobb birtokait pedig jelentős részben olyan bérlők művelték meg, 
akik a pennsylvaniai farmerekhez hasonlóan gazdálkodtak. 

A 18. században a középső gyarmatokra irányult a szerződéses szolgák második 
kivándorlási hulláma. Az ekkor érkezettek túlnyomó többsége úgynevezett re-
demptioner (törlesztéses szolga) volt, akiknek szolgai állapota addig tartott, amíg 
az átkelés költségeit le nem törlesztette. Mivel erről gyakran egy, már Amerikában 
tartózkodó rokon vagy ismerős hamar gondoskodott, e szerződéses szolgák szolgá-
lati ideje rövidebb volt, mint 17. századi virginiai sorstársaiké. Előfordult az is, 
hogy a család valamelyik, már munkaképes korú gyermekét szegődtették el szol-
gának, aki ilyen módon dolgozta le a család átkelésének költségeit, míg a többiek 
szabad birtokosként telepedhettek le, s keletkezett jövedelmeikből járultak hozzá a 
lekötelezett családtag „kiváltásához”. Mindenestre, a főleg Pennsylvaniába érkező 
és jelentős részben onnan tovább vándorló 18. századi szerződéses szolgák hama-
rabb tudtak önálló birtokhoz jutni és bekapcsolódni a gabonatermesztésbe. Ez azt 
jelentette, hogy ezekből a forrásokból minden gond nélkül fedezni lehetett a közép-
ső gyarmatok munkaerő-szükségletét.20 

A rabszolgaság tehát a közép-atlanti gyarmatok gazdasági életében nem játszott 
jelentős szerepet. 1680-ban a régió összlakossága 15 000 fő körül mozgott, s ebből 
1500 volt rabszolga. 1750-re az össznépesség 296 500 főre, a rabszolgák száma 
pedig 20 700-ra (6,9%) emelkedett. Az eztán következő két évtized erőteljes be-
vándorlásának is köszönhetően, a rabszolgák részesedése 1770-re, az 555 900 fős 
népesség 6,2%-kára csökkent. A rabszolgák aránya összességében valamivel ma-
gasabb volt, mint Új-Angliában, ám jóval alatta maradt a déli gyarmatokra jellem-
ző értékeknek.21 

Az összesített adatok mögött azonban, ebben a régióban is nagyon jelentős helyi 
eltérések húzódtak meg. New Yorkban és New Jersey-ben a rabszolgák aránya 

 
20  A 17. században Marylandbe és Virginiába érkezett szerződéses szolgák (indentured servants) 

többsége egyedül érkezett az Újvilágba és négy-hét évig szolgált. Önálló termelővé válásukat a két 
gyarmat kezdeti történetére jellemző mostoha demográfiai viszonyok is hátráltatták, mivel sokan 
egyszerűen nem érték meg felszabadulásuk idejét. Az 1660-as évektől stabilizálódott az anyaor-
szág politikai helyzete és a gazdasági prosperitás is beindult. Ennek eredményeként, csökkent az 
Amerikába átkelni szándékozók száma. Ráadásul, a dohány termesztésében a rabszolgákat is haté-
konyan lehetett alkalmazni, akik a 17. század végére átvették a szerződéses szolgák szerepét. A 17. 
századi szerződéses szolgaságra lásd: James Horn: Adapting to a New World: English Society in 
the Seventeenth-Century Chesapeake. Chapel Hill, 1994. A törlesztéses szolgaságra (redemptio-
ners) lásd: The Encyclopedia, 1996. 353–54. 

21  McCusker–Menard, 1991. 203. 1770-ben átlagban az új-angliai népesség 3,1%-kát tették ki a rab-
szolgák. Ez az arány a déli gyarmatok vonatkozásában 45,2% volt. Peter Kolchin: American Sla-
very 1619–1877. New York, 1993. 240. 
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meghaladta az átlagot. New York lakosságának a rabszolgák 1720-ban 15,5%-kát 
képviselték, s ez az arány még 1770-ben is 11,7%-ot tett ki. A megfelelő adatok 
New Jersey esetében 7,7, illetve 7% voltak. Az összességében a régió átlaga alatt 
maradó arányok ellenére, érdekesen alakultak a pennsylvaniai és a delaware-i ada-
tok is. A szerény kezdetek után, a rabszolgák részesedése a kvéker gyarmat lakos-
ságából 1720-ra 6,5%-ra növekedett, majd 1770-re 2,4%-ra csökkent. Delaware 
esetében a rabszolgák aránya 1720-ban a 13,2%-ot is elérte, ám ez az adat itt is 
5,2%-ra esett vissza 1770-re.22 

New York gazdasági életében a rabszolgák kezdettől fogva jelen voltak. Az Új-
Hollandia megalapításában kulcsszerepet játszó Holland Nyugat-Indiai Társaság 
egyik fő tevékenysége a nyugat-indiai holland gyarmatok rabszolgával történő ellá-
tása volt. Kézenfekvőnek látszott, hogy a rabszolga-kereskedelmet az új gyarmatra 
is kiterjesszék, s a társaság már azt megelőzően megkezdte a rabszolgák bevitelét, 
hogy holland telepesek nagyobb számban Új-Hollandiába mentek volna. Az első 
feketék 1626-ban érkeztek, s ők készítették elő a terepet a Hudson folyó völgyében 
a fehér bevándorlók számára. Utakat és erődítményeket építettek, s megtisztították 
a Hudson menti övezeteket a földművelés megindításához. De az új-amszterdami 
holland telep ellátásához is ők termelték meg a szükséges élelmiszerféléket. Leg-
többjüket nem közvetlenül Afrikából, hanem a Karib-tengeri holland szigetek va-
lamelyikéről – főként Curaçaoról – hozták a szárazföldre. A 17. század közepére 
már elegendő területet tettek földművelésre alkalmassá ahhoz, hogy megkezdőd-
hessen a holland telepesek nagyobb arányú bevándorlása. Ez alapvető változást 
idézett elő a gyarmat gazdasági életében is, mivel a kezdeti időkben meghatározó 
szerepet játszó szőrmekereskedelem ettől kezdve kezdett háttérbe szorulni a föld-
művelés és az állattenyésztés mögött. A rabszolgák helyzetében azonban ez nem 
eredményezett lényeges változást, mivel mostantól ebben az ágazatban kezdték 
foglalkoztatni őket. Ennek főként az volt az oka, hogy a krónikus munkaerőhiány 
következtében a munkabérek olyan magasra szöktek, hogy az egyébként drágának 
számító rabszolga-munkaerő is versenyképes tudott maradni. Az 1640-es években 
például, egy nyugat-indiai szigetekről behozott „szoktatott” – vagyis az afrikai 
környezetéből már kiragadott vagy már az újvilágban született – rabszolga ára 
megfelelt egy szabad bérmunkás egyévi bére, valamint az ellátására és elszállásolá-
sára fordított kiadás együttes összegének.23  

A New Yorki rabszolgák helyzete nem változott meg a gyarmat angol kézre ke-
rülésével. Az ezt követően hatályba lépő első törvények elismerték a rabszolgaság 
intézményét, s ugyanakkor, bizonyos korlátozásokat vezettek be a fehér szerződé-
ses szolgák behozatalára vonatkozóan. A rabszolga-behozatal tehát tovább folyta-
tódott, elsősorban a karibi térségből, illetve a déli szárazföldi gyarmatokról. 1680-

 
22  Uo. 
23  Donald R. Wright: African Americans in the Colonial Era. From African Origins Through the 

American Revolution. Arlington Heights, Illinois, 1990. 71–72. 
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ban már a lakosság 12,%-át alkották a fekete rabszolgák és egy 1703-ból származó 
összeírás szerint New York város fehér lakóinak 43%-ka birtokolt legalább egy 
rabszolgát. A rabszolgatartás tehát elég széleskörűen elterjedt volt, viszont az is 
igaz, hogy a legtöbb New York-i gazdának csak egy-két rabszolgája volt. Orange 
megyében 1702-ben például 33 rabszolga élt s ezek 15 család között oszlottak meg. 
Dutchess megyében pedig valamivel később (1714) 13 tulajdonos 29 rabszolgán 
osztozott. Mivel a mezőgazdaság mellett, sok feketét alkalmaztak háziszolgaként 
is, a nők és a férfiak aránya kiegyensúlyozottnak volt mondható.24 

A Holland Nyugat-Indiai Társaság nem csupán a rabszolgaság New York-i 
meghonosításában játszott úttörő szerepet, hanem 1639-et követően ők vitték az el-
ső feketéket a későbbi Delaware és New Jersey területére is. A rabszolgaság hely-
zetében és megítélésében e gyarmatokon sem eredményezett változást a régió an-
gol fennhatóság alá kerülése. New Jersey tulajdonosai szinte azonnal elismerték a 
rabszolgatartást, sőt elterjesztését támogatták is, mivel minden behozott rabszolga 
után 60 acre (27,6 hektár) földadományt helyeztek kilátásba.25 

A rabszolgaság e korai és viszonylag széleskörű megalapozásában találhatjuk 
meg az egyik magyarázatot arra a kérdésre, hogy New Yorkban – és kisebb mér-
tékben New Jersey-ben – miért volt magasabb a rabszolgák száma. A másik okot a 
nagybirtokok itteni nagyobb elterjedtsége jelentette. E nagyobb birtokosok ugyanis 
a kisebb farmereknél gazdaságosabban tudtak nagyobb tömegű rabszolga-munka-
erőt is tartósabban foglalkoztatni. 

A rabszolgatartás azonban Pennsylvaniában és Delaware-ban is jelen volt. Az 
első kvéker telepesek ugyan még nem hoztak magukkal rabszolgákat, azonban erre 
sem kellett sokáig várni. A feketék behozatalában maga a gyarmat tulajdonosa 
William Penn járt az élen, aki előnyben részesítette a rabszolgákat a fehér szerződé-
ses szolgákkal szemben, s aki saját kezelésű birtokain is alkalmazta őket. A rabszol-
gaság meggyökereztetésében jelentős szerepet játszott a pennsylvaniai kereskedők 
bekapcsolódása a nyugat-indiai szigetekkel folytatott forgalomba. A hazatérő penn-
sylvaniai hajók fedélzetén általában volt ugyanis fél tucat-tucat „maradék”, vagy ki-
segítő személyzetként alkalmazott rabszolga, akiket a hazai kikötőkben értékesítet-
tek. 1684-ben pedig a philadelphiai kvékerek 150 afrikait vásároltak kifejezetten az-
zal a céllal, hogy kiirtsák az erdőségeket, és házakat építsenek az érkező telepesek 
számára. S bár a kvékerek a gyarmati korban úttörő szerepet játszottak a rabszolga-
ság elítélésében és az első rabszolgatartás ellenes szervezetek létrehozásában, ez a 
felfogás csak az 1760-as évekre vált uralkodóvá körükben, amikorra a fehér szerző-
déses szolgák beáramlása olyan erőteljessé vált, hogy az addig Pennsylvaniába szál-
lított csekély számú rabszolga munkaerejére még kevésbé volt szükség.26 
 
24  Wright, 1990. 72. Kolchin, 1993. 30. 
25  Wright, 1990. 72. 
26  Wright, 1990. 72–73. A kvékerek rabszolgaság-ellenes tevékenységére a gyarmati korban lásd: 

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, 1991. 385–86. 
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Új-Angliához hasonlóan, de a déli területek legnagyobb részétől eltérően, a rab-
szolgák jelentős hányada a középső gyarmatokon is városokban, főként a kikötővá-
rosokban élt. Azonban ebben a vonatkozásban is jelentős különbségek voltak a ré-
gió egyes övezetei között. New Yorkban és New Jersey északi részén jelentős rab-
szolga munkaerőt alkalmaztak a vidéki mezőgazdaságban is, míg Pennsylvaniában 
a rabszolgatartás döntően városi jelenség volt. Az utóbbi legjobb példája Philadel-
phia, ahol 1700-ban minden tizenötödik családnak volt rabszolgája. Jellemző, hogy 
a városban, 1761-ben 521 tulajdonos osztozott 905 rabszolgán, ami azt jelenti, 
hogy legtöbbjük csak egy-két feketével bírt. A rabszolgák harmadát kereskedők és 
boltosok birtokolták, akiknél egy-két fekete háziszolga alkalmazása gyakran csak 
státusszimbólumként funkcionált. A feketék 10%-ának szellemi foglalkozásúak,  
értelmiségiek (orvosok, ügyvédek), 5%-ának pedig vendéglősök és fogadósok vol-
tak a gazdái. További 5%-ot tettek ki az özvegyek és az „úriemberek” rabszolgái, 
akik főként háziszolgák voltak. A fennmaradó hányadon a különféle kézműves 
mesterek (pékek, kötélverők, serfőzők, molnárok, aranyművesek stb.), illetve a ha-
józáshoz kötődő foglalkozások művelői (hajóácsok, vitorlakészítők, révészek) osz-
toztak. Különösen jelentős volt a tengerészek aránya, akik az összes rabszolga 
10%-át képviselték.27 

A rabszolgák jogi helyzetének szabályozása a középső gyarmatokon is nagy-
mértékben azt tükrözte, hogy az adott területen mekkora volt a rabszolgák koncent-
rációja, s hogy ebből következően, mekkora valószínűséggel lehetett rabszolgafel-
keléstől tartani. New Yorkban és Philadelphiában külön gondot jelentett a nagyvá-
rosi környezetben élő, s ezért kevésbé „szem előtt lévő” rabszolgák ellenőrzése. A 
városokban általában éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a rabszolgákra vonatko-
zóan, és széleskörűen elterjedt volt az alkohol tartalmú italok kiszolgálásának ti-
lalma is. Mivel a rabszolgák össznépességen belüli aránya New York gyarmat 
egyes körzeteiben, illetve New York városában volt a legnagyobb, ezért a rabszol-
gák helyzetére vonatkozó szabályozások is itt voltak a legszigorúbbak. Ezek New 
York városában, különösen az 1712. évi rabszolga-megmozdulást követően váltak 
keményekké. Ekkor 25–30 rabszolga felgyújtott egy házat és megölt kilenc fehér 
embert, mire a katonaság közbelépett. Ezt követően, a helyi rabszolgáknak megtil-
tották, hogy tulajdonosaik beleegyezése nélkül háromnál többen összegyűljenek, s 
a fehérek személyi és vagyoni biztonságát megsértő cselekmények esetén, a halál-
büntetés kiszabását is lehetővé tették. E rendelkezések még tovább szigorodtak az 
úgynevezett „néger összeesküvés” elfojtását követően. 1741-ben a New York-i fe-
hérek körében elterjedt, hogy a feketék méreggel akarnak végezni a lakossággal, és 
porig akarják égetni a várost. A megtorlás annak ellenére is rendkívül kemény volt, 
hogy a vád egyetlen fehér szolgálólány vallomásán alapult, s hogy ezúttal egyálta-
lán nem voltak áldozatok. Több mint száz rabszolgát bebörtönöztek, hetvenet a 
nyugat-indiai brit gyarmatokra deportáltak, harmincat pedig kínvallatásnak vetettek 

 
27  Wright, 1990. 73–74. 
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alá, majd felakasztottak vagy megégettek. Ez az eset arra is jó példa, hogy a feke-
tékkel kapcsolatos előítéletek a középső gyarmatok fehér lakosai között is széles-
körűen elterjedtek, s ez még Pennsylvaniára is igaz, ahol enyhébbek voltak a rab-
szolgákra vonatkozó törvények. A feketéket is érintő pereket itt sem a szokásos bí-
róság, hanem két bíró és egy speciális esküdtszék tárgyalta, amely hat, a legtehető-
sebb tulajdonosok közül kikerülő fehér emberből állt. A fekete férfiak által elköve-
tett erőszakos nemi közösülést halállal, az erre irányuló kísérletet pedig kasztrálás-
sal is büntethették. Az engedély nélkül gyülekező és négynél nagyobb létszámú 
csoportot alkotó rabszolgákat pedig megkorbácsolták.28 

 
28 Wright, 1990. 74–75. Az 1712-es, illetőleg az 1741. évi New Yorki rabszolga megmozdulásokra 

vonatkozóan lásd például: The Encyclopedia, 1996, 288., 391–92. 
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A DIPLOMÁS ÉRTELMISÉG REKRUTÁCIÓJÁNAK  
SAJÁTOSSÁGAI AZ 1. VILÁGHÁBORÚ ELŐTTI  

ÉVTIZEDEKBEN 
 
 

 
E tanulmány két, a dualizmus kori iskolarendszer alsó (elemi iskolai) és középisko-
lai szintjének társadalmi szerepét vizsgáló íráshoz1 kapcsolódva tekinti át a felső-
oktatás szerepét a hazai társadalom dualizmus kori újrarétegződésében. 

A 20. század elejére kiteljesedett magyar iskolarendszer kialakulásában az év-
százados lassú, építkező mozgásfolyamatokat a reformkorban erőteljes erjedés, 
majd a 19. század derekától gyors növekedés-modernizálódás váltotta fel.2 Az in-
tézményirányítás, a tanügyi szabályozás szerint hármas tagozódású – népoktatási, 
középfokú, felsőfokú – magyar oktatási rendszer az ipari modernizáció és a társa-
dalom fejlődése igényeinek megfelelően a világháború előtti évtizedre belsőleg 
rendkívül tagolttá vált, az iskolarendszerű oktatást ráadásul a szakirányú képzés és 
továbbképzés rövidebb időszakú, tanfolyam-jellegű hálózata egészítette ki. 

 
 

AZ ELEMI ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS SZEREPE  
A TÁRSADALMI ÁTRÉTEGZŐDÉSBEN 

 
Ha a társadalom átrétegződésében játszott szerepe felől közelítünk a dualizmus kori 
magyar iskolarendszerhez, akkor a funkcionális tagozódásnak egy, a hármas tago-
zódástól jelentősen eltérő szerkezete tűnik elő. 

 
1 Mazsu János: Az oktatás társadalmi funkcióinak átalakulása Magyarországon a hosszú 19. század-

ban. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben II. Szerk: Püski–
Tímár–Valuch Debrecen, 2000. 185–200. Mazsu János: Oktatási rendszer és társadalmi mobilitás 
az I. világháború előtt – Honnan rekrutálódott a tisztviselő-értelmiség? In: Kié az oktatáskutatás? 
– Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Szerk: Pusztai Gabriella–Rébay Magdolna 
Debrecen, 2009. 86–105.  

2 Statisztikai Közlemények. A hazai állapotok ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia statisztikai bizottmánya, Pest, 1861, 1–2., 1862, 3–4.., 1863, 5., 1864, 6. A val-
lás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek a közoktatás állapotáról szóló és az országgyű-
lés elé terjesztett 1–26. jelentése. VKM 1–26. jelentése, 1–3. Pest, 1870–1873., 4–26. Budapest, 
1874–1897. Kiss Áron: A magyar népiskolai tanítás története I–II. Budapest, 1981–83. Ladányi 
Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Budapest, 1969. Vörös 
Károly: Az oktatásügy reformja. Magyar Tudomány, 1989/10–11. 889–902. Mazsu, 2000. 185–200. 
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A korábban publikált írásaim következtetése, hogy az 1. világháború előtti 
évekre kialakult hazai iskolarendszer társadalmi funkciói szempontjából legalább 
hat nagyobb szerkezeti egységre tagolódott. 

A funkcionális tagolódás legalsóbb, virtuális „egysége” (1.) az elemi iskolás 
tankötelezett korosztály még mindig egy ötöde volt, e szintnek a szereplői a jelen-
tős hazai fejlődés ellenére teljesen kimaradtak az iskolarendszerből, analfabétaként 
az ipari modernizáció előtti időszak társadalmi zárványaként sodródtak az átréteg-
ződés folyamataiban a felfelé irányuló mobilitás legcsekélyebb esélye nélkül.  

Az elemi iskolai képzés döntő többsége (2.), a tanköteles korosztály négy ötödé-
nek több mint 90%-át befogadva – főként a településhierarchia alsóbb szintjeinek 
falusi kisiskolái és az egytanítós városi peremterületi iskolák – az elemi szocializá-
ció és a bázis-alfabetizáció szerepét látták el. Belőlük kerültek ki a polgárosodó 
társadalom alsóbb osztályai. 

Az elemi iskolákból kikerültek csupán 5-10%-a tanult tovább az iskolarendszer 
további szintjein (3.). Az ő társadalmi mobilitásuk vizsgálható lényegében a közép-
fokú iskolák tanulóinak viszonyait kutatva. 

 

Szint Iskolarendszer elemei Társadalmi funkció Társadalmi
„termék” Nagyságrend 

3. Elemi népiskolai háló-
zat többségében városi 
osztott tanítású iskolái  

Alfabetizáció, szoci-
alizáció, profesz-
szionalizáció alapo-
zása 

tovább-
tanulók 

Elemi iskolai tanulók 
átlagosan 5–10%-a (ki-
egyezéstől a világhábo-
rúig fokozatosan növe-
kedve) 

2. Elemi népiskolai háló-
zat falusi kisiskolái, 
városi peremterületi 
iskolák 

Bázis-alfabetizáció, 
elemi szocializáció 

alsóbb 
néposz-
tályok 

Elemi népiskolai tanu-
lók 95–90%-a (kiegye-
zéstől a világháborúig 
fokozatosan csökken-
ve) 

1. Negatív szint: iskola-
rendszerű oktatásból 
kimaradtak, kirekedtek 

Analfabétizmus új-
ratermelődése, ar-
chaikus szocializáció

történelmi 
zárvány – 
leszakadók

Tanköteles korú népes-
ség átlagosan egy ötö-
de 

 
A középfokú képzés iskolái (4. és 5.) – a településhierarchián felfelé haladva, a fő-
városban és a hazai középvárosokban kiteljesedett funkcionális tagozódásban és 
feladatmegosztásban – döntő mértékben az ipari modernizáció és a sajátos bürokra-
tikus polgárosodás főszereplőjének, a tisztviselő-értelmiségnek az utánpótlását vé-
gezték, a tárgyi szakszerűség mellé emelve az uralmi szakszerűséget, az „úri és 
művelt középosztály” norma- és értékrendjének elsajátíttatását. Bár a hazai társada-
lomtörténet-írás szent tehene az a megállapítás, hogy a közjogi rendiség lebontása 
után a kutyabőr helyébe az érettségi lépett, a középfokú iskolák társadalmi szere-
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pének a vizsgálata azt mutatja, hogy az érettségi valóban az új úri rendbe való be-
lépést biztosította, a középfokú iskolák alsó négy osztályának az elvégzése – meg-
toldva szaktanfolyammal vagy éppen tanítóképzővel – a középiskolai tanulók közel 
két harmadának már a tisztviselő-értelmiségi réteg alsó szintjeire való lépést nyitot-
ta meg, és egy tágabban értelmezett úriemberség státuszával ruházott fel. A telepü-
léshierarchia kisvárosi szintjein sokszor az egyetlen „csonka” gimnázium, reálisko-
la vagy éppen a polgári iskola töltötte be ugyanazt az egymásba torlódó társadalmi 
szerepet. 

 

Szint Iskolarendszer elemei Társadalmi  
funkció 

Társadalmi 
„termék” Nagyságrend 

5. Felső középiskolai szint 
(érettségivel) 
• Tulajdonképpeni kö-

zépiskolák felső négy 
osztálya (főgimnázi-
um, főreáliskola) 

• Felső kereskedelmi 
• Kisdedóvóképzés, ta-

nítóképzés (érettségi 
nélkül) 

Általános művelt-
ség, tárgyi és uralmi 
szakszerűség 
szocializáció: „úri 
és művelt” közép-
osztály, úriemberek 
rendje – erős 
rendies határ átlépé-
se, párbajképesség 

• Értelmiségi 
és tisztvise-
lői réteg 
zöme 

• Vállalkozó 
polgárság 
közép-
ső/felső 
sávjai 

Középfokú ta-
nulói népesség 
átlagosan egy 
harmada 

4. Alsó középiskolai szint 
• Tulajdonképpeni kö-

zépiskolák alsó négy 
(esetleg hat) osztálya 
(„csonka” gimnázium, 
- reáliskola) 

• Polgári iskola négy 
(hat) osztálya 

Általános művelt-
ség, tárgyi és uralmi 
szakszerűség alsó 
sávja 
szocializáció: „úri 
és művelt” közép-
osztály, úriemberek 
rendje – gyenge ren-
dies határ átlépése 

• Értelmiségi 
és tisztvise-
lői réteg al-
só sávjai 

• Vállalkozó 
polgárság 
alsó/közép-
ső sávjai 

Középfokú ta-
nulói népesség 
átlagosan 
két harmada 

 
 

A HAZAI FELSŐOKTATÁS SZEREPÉNEK SAJÁTOSSÁGAI  
A TÁRSADALMI ÁTRÉTEGZŐDÉSBEN 

 
A felsőfokú oktatás rendszere ment át talán a legnagyobb változáson a világháború 
előtti évtizedekben. A középkorból átlépett, kifejlett formájában általában három 
évfolyamos jogakadémiákat és teológiai akadémiákat az új korszak oktatáspolitiká-
ja is támogatja, megpróbálkozik a négy éves tanulmányi idő általánossá tételével és 
a képzés színvonalának az emelésével. Ezek az akadémiák azonban a világháború-
ig nem váltak többségében igazán korszerű szakfőiskolákká. A kortársak a „mezei 
jogászképzés” elnevezéssel illetve minősítették a jogakadémiák színvonalát, a teo-
lógiai képzés szintje pedig a fenntartó felekezetek szerint mutatott kisebb-nagyobb 
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ingadozást. A közigazgatásban a képesítési szabályok szigorodása miatt a jogaka-
démiai végzettség (certificate) elfogadottsága egyre inkább hanyatlott, ami a jog-
akadémiákról a tudományegyetemek jogi karai felé terelte a hallgatókat. Gyors fej-
lődést mutattak viszont a gazdaság modernizációjával szorosabb kapcsolatban álló 
műszaki, mezőgazdasági (ún. gazdászati) és a kereskedelmi szakfőiskolák.  

A magyar reformkorban alapított középszintű József-ipartanodát még a kiegye-
zés előtt az osztrák oktatási kormányzat fejlesztette szakfőiskolai szintre (polytech-
nikum), 1871-ben pedig egy újabb fejlesztés lépcsőfokaként egyetemi rangra emel-
kedett ez az intézmény. Kebelén belül, ha nem is a tudás egyetemlegessége, de a 
műszaki ismeretek viszonylagos teljessége magas szintű otthonra talált: mérnöki, 
gépészmérnöki, építészmérnöki és vegyészeti szakosztályokban három éves specia-
lizációval, olyan egyéves általános képzés (ún. előképzés) bázisán, amelyben me-
zőgazdasági, ipari és kereskedelmi ismereteket is oktattak. 1883-ban a képzés ide-
jét négyre emelték, beolvasztva az előképző osztályt, és a diploma megszerzését 
különleges záróvizsgák letételéhez kötötték. Az egyetemi rangra emelkedéskor 511 
hallgatót foglalkoztató intézménybe a világháború előtti években már közel kétezer 
hallgató járt. A budapesti a századfordulóra a világ harmadik legjelentősebb mű-
szaki egyetemévé vált. (Ekkor építeni kezdett új kampuszának méretei, városköz-
ponti helye máig árulkodnak a századfordulós dinamizmusról.)  

A felsőfokú selmeci Bányászati Akadémiához, a magyaróvári (mező-)Gazda-
sági Akadémiához felzárkóztak a századelőig az állatorvosi főiskola és négy na-
gyobb város korábban középfokú gazdászati tanintézetei. A kereskedelmi akadé-
miákat a középfokú szakképzés bázisán hozták létre Budapesten és Kolozsvárott, a 
Keleti Kereskedelmi Tanfolyam és a Fiumei Kiviteli Akadémia már a külkereske-
delem fellendülésének az igényeit kívánta kiszolgálni. A felsőfokú gazdasági jelle-
gű szakképzés iránti dinamikus igényeket jelzi még, hogy már a századforduló utá-
ni években felmerült egy önálló, egyetemi szintű üzleti-közgazdasági tanintézet lét-
rehozásának a terve. Ez ugyan 1914-ben csak a Műegyetemen belül szervezett 
posztgraduális jellegű fakultás felállításáig jutott el, a közgazdaságtudományi egye-
tem megalapítása az utódokra maradt. 

A korszellem kívánta fejlődés leginkább a középkori hagyományokra támasz-
kodó tudományegyetem (universitas) szerkezetét alakította át. A jogi karon a ki-
egyezés után néhány évvel már szétvált és önállóan fejlődött a jogi és az államtu-
dományi szak és olyan új tanszékek segítették a képzés modernizációját, mint a po-
litikai gazdaságtan, a jogtörténet, a jogfilozófia, államszámviteltan és a statisztika. 
Az orvoskaron 1875-ben felszámolták az inkább „betanítás”, semmint képzés jelle-
gű sebész, szülésznő, fogászmester stb. szakokat, s ettől kezdve csak „orvostudoro-
kat” képeztek. Az orvosképzéshez kezdett felzárkózni színvonalában a gyógysze-
részképzés, kétéves egyetemi szintű évfolyamával és szigorú végvizsgájával. A 
bölcsészeti képzés korunkban válik valódi egyetemi színvonalú képzési programok 
sorát működtető karrá, miközben a bölcsészkarból rohamos fejlődésük miatt ekkor 
emancipálódnak a természettudományok, megalapozva önálló karrá válásukat. 
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Magyarországon a budapesti tudományegyetem mellett már a kiegyezés idején 
felmerül egy második tudományegyetem alapításának igénye. 1872-ben Kolozsvá-
rott hozták létre az ország második tudományegyetemét jogi, bölcsészeti, orvosi és 
itt már külön természettudományi karral. A világháború előtti években az igények 
túlhaladják a két egyetem kereteit és megkezdik az előkészületeket további tudo-
mányegyetemek felállítására. A versengő, egyetemi központokká válni akaró vá-
rosok közül 1912-ben az országgyűlés döntése alapján (XXXVI. tc.) Pozsony és 
Debrecen az új tudományegyetemek székhelye, míg Szeged városa be kell érje egy 
új műegyetem ígéretével.  

A magyarországi felsőoktatás hálózatának teljesen új fejleményeit jelentették a 
művészeti felsőoktatás iskolái: az Országos Zeneakadémia (alapítás 1875), Orszá-
gos Színészeti Tanoda (főiskolai rang 1888), Mintarajziskola és Rajztanárképző 
(1872), amelyeket később híressé vált magyar művészek százai látogattak. 

Nem tartozott a magyarországi felsőoktatás intézményrendszeréhez, de tradíciói 
és jelentősége miatt meg kell említeni a magyarországi hallgatók külföldi egyetemi 
látogatását, amely a magyar felsőoktatás jelentős fejlődése mellett is alig mutatott 
csökkenést, háromezres évenkénti nagyságrendje felért magyar viszonyok között 
egy közepes egyetem hallgatóságával. 

A közép- és polgári iskolai tanulók társadalmi viszonyai, illetve azok változása-
inak feltárt főbb tendenciái az intézmények társadalmi funkciójának megfelelően 
az egész értelmiség, s döntő módon a középszintű képzettséggel rendelkező értel-
miségi hivatáscsoportok utánpótlására értelmezhetők.  

 

 

Tanulók összes száma a tulajdonképpeni középiskolákban és a felsőbb tanintézetekben 
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A felsőfokú tanintézetek hallgatói társadalmi viszonyainak elemzéséből pedig az 
értelmiség számszerűen kisebb, de társadalmi szerepét tekintve annál jelentősebb 
csoportjának, a diplomás értelmiség valamint a formálódó elitek utánpótlásának 
társadalmi forrásairól kaphatunk képet. Célszerűnek láttuk, hogy a felsőfokú tanin-
tézetek hallgatóinak származási viszonyait a középiskolai tanulók megfelelő viszo-
nyaihoz hasonlítva elemezzük, hiszen így arra is választ kaphatunk: mennyiben 
alakultak másként a diplomás értelmiség származási viszonyai, mint a középszintű 
képzettségű értelmiségi csoportoké. 

 
A TULAJDONKÉPPENI KÖZÉPISKOLAI TANULÓK  

ÉS FELSŐBB TANINTÉZETEK HALLGATÓINAK MEGOSZLÁSA  
SZÜLEIK TÁRSADALMI ÁLLÁSA SZERINT

3 
 

1890–1891 1900–1901 1908–1909 1914–1915 Szülők  
társadalmi állása középisk. felsőbb középisk. felsőbb középisk. felsőbb középisk. felsőbb 

Földműves, gazda, kis-
birtokos 14,34 10,99 13,91 8,1 11 10,45 

Közép- és nagybirtokos 3,02 6,27 2,4 6 
15,33 

3,6 
14,34 

4,67 
Kisiparos és kereskedő 26,55 21,57 26,32 16,3 21,3 17,88 
Nagyiparos és kereskedő 3,02 2,71 3,05 2,4 

25,87 
2,2 

25,46 
4,49 

Tanár, tanító, lelkész 8,33 12,2 9,78 12,8 9,79 14,04 
Orvos, gyógyszerész, 
ügyvéd, mérnök 7,83 10,3 7 

Más értelmiségi és ma-
gánzó 

23,07 

19,1 

22,95 

13,2 
16,27 

12,4 
16,33 14,26 

Állami tisztviselő 9,28 12,7 
Törvényhatósági  
tisztviselő 2,75 4,5 

Községi tisztviselő 

14,96 

2,94 

14,47 

4 

11,16   
13,6 

  
10,48 

  
12,82 

Magántisztviselő 5,72 4,62 6,25 5,7 8,33 5,7 10,43 12,73 
Katona 1,06 0,94 0,9 0,5 1,15 0,7 1,45 1,19 
Házmester, munkás, 
szolga 3,61 0,46 4,81 2 10,8 1,7 10,56 6,61 

Nagykorú hallgató,  
ismeretlen, egyéb 4,65 2,2 5,03 2,1 1,12 8 1,18 0,78 

Tanulók száma összesen 
(100%): 42 115 4 765 59 302 9 350 67 699 13 413 76 856 10 536 

 
 
 

 
3 VKM 20. jelentése II. k. 245. l. 282. l. 305. Magyar Statisztikai Évkönyv, új folyam IX. 349., 

XVII. 404., XXIII.k 290–291. A ’szüleik’ kategória itt és a későbbiekben a családfőt vagy a csa-
ládfenntartót jelenti. 
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Bár a források nem minden időpontban ölelik fel a felsőfokú tanintézetekben tanu-
lók egészét, az teljes bizonyossággal megállapítható, és nem meglepetés, hogy a 
diplomás értelmiség – a 19. század végén és a 20. század elején – utánpótlását te-
kintve viszonylag zártabb volt: 1890-ben 54,85%-a, 1900-ban 62,6%-a, 1908-ban 
51,5%-a, 1914-ben pedig 54,21%-a volt a hallgatóknak értelmiségi származású. Az 
értelmiségen belül is a diplomás értelmiségiek adták saját utánpótlásuk egyharma-
dát, a köztisztviselők egy hetedét – az állami köztisztviselők túlsúlyával –, míg a 
magántisztviselők részesedése a diplomás értelmiségi utánpótlásában jóval a kö-
zépiskolákban képviselt arányuk alatt maradva, körülbelül egy huszad volt. A gaz-
dasági szektorokban alkalmazott magántisztviselők számának a századfordulón in-
duló gyors növekedése csak a háború előtti időszakban éreztette hatását: az 1914-es 
tanévben a magántisztviselői származású hallgatók aránya a korábbiakhoz képest 
megduplázódva 12,82%-ra emelkedett. 

Ugyancsak kisebb szerepet játszott a diplomás értelmiség utánpótlásában a kö-
zép- és kispolgárság: míg a középiskolai tanulók több mint egy negyedét adták (a 
polgári iskolai tanulóknak pedig már több mint egy harmadát ebben a periódus-
ban), addig a felsőfokú tanintézetek hallgatóinak csupán egy hatodát, egy ötödét. 
Bár a források kategóriái kevés támpontot nyújtanak, úgy véljük, hogy a volt ne-
mesi családokból származó hallgatók aránya – a közép- és nagybirtokos származá-
súak nagyobb arányának megfelelően – a középiskolákban képviseltnek másfélsze-
rese: 10–12% lehetett a dualizmus utolsó évtizedeiben, míg a paraszti rétegekből 
származók aránya a középiskolai arányuk felét érte el csupán. 

A tulajdonképpeni középiskolai tanulók és felsőbb tanintézetek hallgatóinak megoszlása szüleik társadalmi állása 
szerint   –  grafikus ábrázolásban
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A középszintű képzettségű értelmiségbe irányuló mobilitási folyamatban a szá-
zadelőn megizmosodó egyik új tendencia – az altiszti, hivatalszolga, valamint mun-
kásszármazásúak arányának növekedése – a diplomás értelmiség utánpótlásában 
megkésve jutott érvényre: a századfordulón alig 1–2%-a volt a hallgatóknak ilyen 
származású, csupán a dualizmus utolsó éveiben haladta meg arányuk az egy huszadot. 

Azt, amit a nem diplomás értelmiség utánpótlása esetében kimutatni nem tu-
dunk – meghatározott értelmiségi pályákra milyen arányban kerültek a különböző 
társadalmi rétegekből származó hallgatók – a források adta lehetőségekkel élve, 
megtehetjük a diplomás értelmiség utánpótlása esetében, lévén az egyes tanintéz-
mények „pálya specifikusak” – talán a jogtudományi képzésben részesültek a leg-
kevésbé. A századelő teljesebb forrásanyagából az 1908–09-es tanévet választottuk ki. 

 
A FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEK HALLGATÓI SZÜLEIK TÁRSADALMI ÁLLÁSA SZERINT  

AZ 1908/09. TANÉVBEN  MAGYARORSZÁGON, %-BAN
4 

 

Szülők  
társadalmi állása 

Ösz-
szesen

Hit-
tudomány- 

hallgató 

Jog-
hallgató

Orvostan-
hallgató 

Bölcsész-
hallgató 

Gyógy-
szerész 
hallgató 

Mű-
egyetemi 
hallgató 

Földműves, gazda, kisbirtokos 11,0 33,6 7,0 6,5 9,3 5,2 3,1 

Közép- és nagybirtokos 3,6 0,9 4,9 3,0 2,2 6,3 3,5 

Kisiparos és kereskedő 21,3 17,6 18,7 30,6 19,2 19,0 27,9 

Nagyiparos és kereskedő 2,2 0,6 2,2 2,9 1,1 2,6 5,3 

Tanár, tanító, lelkész 12,8 27,5 8,1 10,6 19,8 6,0 7,5 
Orvos, gyógyszerész, ügy-
véd, mérnök 7,0 3,1 6,7 11,8 5,1 14,9 8,0 

Más értelmiségi és magánzó 12,4 3,9 15,7 11,6 11,9 18,1 11,6 

Állami tisztviselő 11,6 7,2 10,4 6,6 16,0 

Törvényhatósági tisztviselő 2,5 1,4 1,5 1,7 2,2 

Községi tisztviselő 

  
13,6

  

  
3,5 

  2,8 1,9 2,4 3,7 0,6 

Magántisztviselő 5,7 3,8 5,3 5,4 6,2 7,2 9,7 

Katona 0,7 0,2 0,8 0,6 0,9 0,6 0,9 

Házmester, munkás, szolga 1,7 3,7 1,1 1,3 2,7 0,9 0,7 

Egyéb foglalkozás 1,1 1,5 1,2 0,4 0,1 0,3 2,6 
Nagykorú hallgató, ismeret-
len, egyéb 6,9 0,1 11,4 4,8 7,2 6,9 0,4 

Összesen (fő) 13 413 2 138 6 093 1 964 1 521 348 1 349 

 
A táblázatból már jól előtűnnek az átlagadatokkal még elfedett, az egyes értelmisé-
gi hivatáscsoportok utánpótlásában érvényesülő sajátosságok: a lelkészi pálya a 
legnyitottabb volt a diplomás pályák között, a paraszti és szegényebb kispolgári ré-
tegek számára a lelkészi pálya volt a leginkább elérhető szellemi foglalkozás – a 

 
4 MStÉ, új folyam XVII. 400–404. 
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tanítóké mellett. A közép- és nagybirtokos, valamint bérlő családból származó hall-
gatók az átlagos arányuk felett törekedtek a jogászi végzettséget kívánó pályákra 
(vagy politikai szereplésre), kevéssé felel meg viszont a róluk rajzolt hagyományos 
képnek az a tény, hogy a szabad értelmiségi pályákra (orvos, gyógyszerész, mér-
nök) készült több mint felük, még akkor sem, ha tudjuk, hogy az adott kategória 
tőkés vállalkozókat is rejt magában. 

A közép- és kispolgárság a századforduló utáni években a szabad értelmiségi 
pályák vonzásában élt – közülük került ki 1908-ban a joghallgatók 18,7%-a, az or-
vostanhallgatók 30,6%-a, a műegyetemi hallgatóknak pedig 27,9%-a. A nagypol-
gárság saját társadalmi helyzetének megfelelően a mérnöki diplomát adó műegye-
temet és a szabad pályára jogosító orvostudományi képzést részesítette előnyben. 

A szabadpályás értelmiségi családokból származó hallgatók aránya a hasonló 
jellegű pályákra előkészítő karokon volt a legmagasabb, ami „dinasztikus hagyo-
mányok” kiépülésére, az önreprodukció mozzanatának kiterjedésére utal. A köz-
tisztviselők adták a századelőn a joghallgatók második legnagyobb csoportját a kö-
zép- és kispolgárság után. Míg azonban az utóbbi családokból származók célja az 
ügyvédi pálya volt, a köztisztviselői származásúak szüleik foglalkozását tekintették 
céljuknak.5 

A magántisztviselők gyermekeinek pályairányultsága mutatja a legegyenlete-
sebb képet, de számukra is döntő többségében a szabad értelmiségi pálya jelentette 
a társadalmi emelkedés lépcsőjén a következő fokozatot. 

A szabad értelmiségi pályák különösen nagy, szinte bűvös vonzását a század-
előn a karrier esetén mesésnek tűnő jövedelem – miközben a hivatalnok-értelmiség 
elszegényedett – és a hivatalos hatalom-kultúra intézményeitől való függetlenség 
reménye okozta. Valódi eredménye azonban a szabad pályák „túltengése”, az e pá-
lyákra előkészítő egyetemek túlzsúfoltsága és a szemérmesen a „nagykorú hallga-
tók” statisztikai kategóriája mögé rejtett diáknyomor lett.6 

A diplomás értelmiség utánpótlását adó főiskolai és egyetemi hallgatók vallási 
és nemzetiségi összetételének változásait jelző adatsort is a folyamat kifejletében 
karokra felbontva is értelmezzük. 

 
 
 
 

 
5  Ez nemcsak a közép- és kispolgári családokból származó hallgatók egyéb pályaválasztásának jel-

legéből következtethető. 1890-től 1910-ig az ügyvédi pályán a zsidó ügyvédek száma 918-ról 
3049-re, a más vallásúak együttes száma pedig 3084-ről mindössze 3694-re emelkedett.   

6  Bosnyák Béla: A budapesti diáknyomor. HSZ. 1912. 13. évf. 26. k. 224–244. 
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A FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEK HALLGATÓINAK MEGOSZLÁSA  
VALLÁSUK ÉS NEMZETISÉGÜK SZERINT  MAGYARORSZÁGON,  

%-BAN
7 

 

Vallási  
megoszlás 1870–1871 1880–1881 1890–1891 1900–1901 1908–1909 

Római katolikus 53,89 43,04 42,57 41,71 40,45 
Görög katolikus 2,39 6,41 5,19 5,04 4,70 
Evangélikus 19,2 18,00 13,37 15,45 15,87 
Református 9,39 9,94 9,88 8,69 8,95 
Görögkeleti 3,47 3,82 6,09 4,74 4,47 
Unitárius 0,55 0,74 0,73 0,81 0,93 
Izraelita 11,38 18,05 22,16 23,56 24,57 
Felekezeten kívüli – – – – 0,04 

 
 

Nemzetiségi  
eloszlás 1870–1871 1880–1881 1890–1891 1898–1899 1908–1909 

Magyar 88,24 70,01 71,76 82,41 84,82 
Német 4,33 10,17 7,49 6,67 5,35 
Szlovák 1,83 3,54 3,48 2,14 1,95 
Román 4,73 8,40 11,06 6,05 5,96 
Kárpát-ukrán 0,34 5,08 1,36 0,53 0,20 
Horvát – 0,52 1,25 0,77 0,45 
Szerb 0,53 2,28 3,59 1,10 0,85 
Egyéb – – – 0,32 0,36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7  VKM 1. jelentése 182–183. l., 200–201, 217. VKM 11. jelentése 329, 332, 351, 362, 370. VKM 

20. jelentése II. k. 243. l. 279–280, 33, 309, 320–321. MStÉ új folyam IX. 349., XVII. 400–404., 
MStÉ új folyam XXIII. 289. 
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A FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEK HALLGATÓINAK SZAKONKÉNTI MEGOSZLÁSA  
VALLÁSUK ÉS NEMZETISÉGÜK SZERINT MAGYARORSZÁGON, 1908-BAN, %-BAN8 

 

Vallási  
megoszlás 

Hittudomány 
hallgató 

Jog-
hallgató 

Orvostan-
hallgató 

Bölcsész-
hallgató 

Gyógy-
szerész 
hallgató 

Mű-
egyetemi 
hallgató 

Római katolikus 41,68 41,9 28 48,7 37,6 41,2 
Görög katolikus 12,09 3,6 2,8 3,1 2,6 0,1 
Református 23,7 16,4 9,1 19,1 14,7 9,3 
Evangélikus 11,46 7,7 8,5 12 5,7 9,4 
Görögkeleti 9,6 3,9 4,6 1,8 4,6 2,4 
Unitárius 0,58 1,1 0,6 1,6 0,9 0,6 
Izraelita 0,18 25,4 46,3 13,7 33,9 36,9 
Felekezeten  
kívüli 

– – 0,1 – – 0,1 
 
 

Nemzetiségi  
eloszlás 

Hittudomány 
hallgató 

Jog-
hallgató 

Orvostan-
hallgató 

Bölcsész-
hallgató 

Gyógy-
szerész 
hallgató 

Mű-
egyetemi 
hallgató 

Magyar 64,5 90,7 83,7 86,8 90 89,8 
Német 8,23 2,9 7,8 8,5 3,7 5 
Szlovák 7,59 0,7 1,5 0,8 0,9 0,9 
Román 18,07 4,2 5,1 2,2 2,6 1,1 
Kárpát-ukrán 0,83 0,1 0,1 0,1 – – 
Horvát 0,64 0,2 0,1 0,2 – 1,8 
Szerb – 1 1,4 0,7 2,3 1 
Egyéb 0,15 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 

 
 
 

 
8  MStÉ új folyam XXIII. 289. 
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A nemzetiségi és vallási összetétel módosulási folyamata – a középszintű tiszt-
viselő-értelmiséghez hasonlóan – a magyar anyanyelvűek térnyerését mutatja a 
diplomás értelmiség utánpótlásában is. Erős összefüggést látunk abban, hogy a 
hallgatók között a magyar anyanyelvűek aránynövekedése az 1890-es évektől any-
nyival nagyobb a középiskolai tanulókénál, amennyivel nagyobb a zsidó hallgatók 
aránynövekedése. A szakonkénti felbontás – főként a román és szlovák nemzetisé-
gű hallgatók erősen eltérő szakonkénti arányai – az asszimilációt elősegítő oktatás-
politika és a zsákutcás nemzetiségi nyelvű oktatási rendszer hatékonyságát mutat-
ják. A zsidó hallgatóság hasonlóan nagy, de ellentétes előjelű karonkénti arányta-
lanságai pedig a pályaválasztási törekvések differenciáltságáról, illetve elhelyezke-
dési esélyeiknek azon féloldalúságáról tanúskodnak, mely a diplomás zsidó értel-
miségiek többségének szabad pályákra kerüléséhez vezetett.9 

Egészében az 1. világháború előtti évekre kialakult hazai iskolarendszer társa-
dalmi funkciói szempontjából legalább hat nagyobb szerkezeti egységre tagolódott. 

A felsőoktatással együtt a hazai iskolarendszer szerepe a társadalom átrétegző-
désében a következő, az egymásra épülő funkciók szerint tagolt egységeket tartal-
mazó hierarchikus összesítő táblázattal írható le: 

 
Szint Iskolarendszer elemei Társadalmi funkció Termék Nagyságrend 
6. Felsőoktatás 

• Egyetemek 
• Szakfőiskolák 
• Akadémiák 
• Tanárképzés 

Elitképzés, értelmiségi „fel-
ső ezer”, 
szocializáció: „úri és mű-
velt” középosztály, úriem-
berek rendje – erős rendies 
határ átlépése, párbajképes-
ség, mintaadó csoport 

Diplomás értelmi-
ség/Elitek 

Érettségizettek 
két harmada 

5. Felső középiskolai szint 
(érettségivel) 
• Tulajdonképpeni kö-

zépiskolák felső négy 
osztálya (főgimnázium, 
főreáliskola) 

• Felső kereskedelmi 
• Kisdedóvóképzés, tanító-

képzés (érettségi nélkül) 

Általános műveltség, tárgyi 
és uralmi szakszerűség 
szocializáció: „úri és mű-
velt” középosztály, úriem-
berek rendje – erős rendies 
határ átlépése, párbajképes-
ség 

• Értelmiségi és 
tisztviselői ré-
teg zöme 

• Vállalkozó 
polgárság kö-
zépső/felső 
sávjai 

Középfokú ta-
nulói népesség 
átlagosan egy 
harmada 

 
9  Hanák Péter fogalmazta meg az 1910. évi népszámlálás adatainak elemzésére alapozva, hogy a külön-

böző származású értelmiségiek eloszlása a tisztviselő-értelmiségi foglalkozási csoportok között rend-
kívül polarizált volt: míg a köztisztviselői pályán levők jellegadó zömét a nemesi-birtokosi származá-
súak adták, a magántisztviselők és a szabad foglalkozásúak között hasonló súllyal szerepeltek a zsidó 
polgárságból származók – a többi helyet pedig a mind felekezeti, mind nemzetiségi, mind pedig társa-
dalmi tradícióik szempontjából rendkívül heterogén közép- és kispolgári származásúak foglalták el. 

 Hanák Péter: A tisztviselő és értelmiségi réteg. In: Magyarország története 1890–1918. 7/1. k. 
Főszerk: Hanák Péter, Bp. 1978. 452–457. A zsidóság iskoláztatásáról átfogóbban: Karády Viktor: 
Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon, 1867–1945, Budapest, 1997. 
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Szint Iskolarendszer elemei Társadalmi funkció Termék Nagyságrend 
4. Alsó középiskolai szint 

• Tulajdonképpeni kö-
zépiskolák alsó négy 
(esetleg hat) osztálya 
(„csonka” gimnázium, 
– reáliskola) 

• Polgári iskola négy 
(hat) osztálya 

Általános műveltség, tárgyi 
és uralmi szakszerűség alsó 
sávja 
szocializáció: „úri és mű-
velt” középosztály, úriem-
berek rendje – gyenge 
rendies határ átlépése 
 

• Értelmiségi és 
tisztviselői ré-
teg alsó sávjai 

• Vállalkozó 
polgárság al-
só/középső 
sávjai 

Középfokú ta-
nulói népesség 
átlagosan 
két harmada 

3. Elemi népiskolai hálózat 
többségében városi osztott 
tanítású iskolái  

Alfabetizáció, szocializá-
ció, professzionalizáció 
alapozása 

továbbtanulók Elemi iskolai 
tanulók átlago-
san 5–10%-a 

2. Elemi népiskolai hálózat 
falusi kisiskolái, városi pe-
remterületi iskolák 

Bázis-alfabetizáció, elemi 
szocializáció 

alsóbb néposz-
tályok 

Elemi népis-
kolai tanulók 
95–90%-a 

1. Negatív szint: iskolarend-
szerű oktatásból kimarad-
tak, kirekedtek 

Analfabétizmus újraterme-
lődése, archaikus szociali-
záció 

történelmi zár-
vány – leszaka-
dók 

Tanköteles ko-
rú népesség 
átlagosan egy 
ötöde 

 
A  hazai oktatási rendszer önmagában nem korlátozta, inkább csak kanalizálta és 
megjelenítette a modernizálódó/polgárosodó társadalom mobilitási folyamatait. A 
közép- és felsőfokú iskolarendszer viszont – a településhierarchián felfelé haladva 
egyre erősödő mértékben – preferálta a városi társadalom csoportjait. Ez tükröző-
dött általánosan a tisztviselő-értelmiség, és még hangsúlyosabban a diplomás ér-
telmiség társadalmi utánpótlásában.10 

 
 

 
10  Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Budapest, 1969. 

Mazsu János: A dualizmuskori értelmiség társadalmi forrásainak főbb változási tendenciái. Törté-
nelmi Szemle, 1980/2. 289–308. Tímár Lajos: A középfokú iskolarendszer modernizálása és a tár-
sadalmi mobilitás konfliktusai Budapesten 1873–1943 között. In: Társadalmi konfliktusok. Szerk. 
Á. Varga László, Salgótarján, 1991. 253–267. 

 Karády Viktor: Társadalmi mobilitás, reprodukció és az iskolázás minőségi egyenlőtlenségei. In: 
uő: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867–1945). Bp. 1997. 111–
130. Mazsu János: The Social History of the Hungarian Intelligentsia, 1825–1914. New York, 
1997.  
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KOSSUTH DEMOKRATIZMUSA∗ 
 
 
 
 
 
 

A reformkori Kossuth politikai nézeteiről, az alapján, hogy szélesebben értelmezte 
a közvéleményt, a politikával foglalkozó közönséget, ösztönözte a társadalmi moz-
galmakat és szívesen hivatkozott is azokra, illetve hogy szorgalmazta a politikai 
jogok kiterjesztését, mára már általánossá vált az a meggyőződés, hogy liberaliz-
musa nyitott volt a demokratizmus irányában.1 A Pesti Hírlapban még elhárította a 
demokrata minősítést, bár azt is, hogy a demokratizmust rémisztő, a rendet felbon-
tó jelenségnek tekintsék: „czélunk soha sem volt, hogy monarchico-aristocraticus 
alkotmányunk democraticussá átváltozzék; de az igen is czélunk s ohajtásunk, 
hogy status-szerkezetünkben ama két alkatrész mellett, a népelemnek, vagyis a 
democratiai temperamentumnak is kellő hely s befolyás engedtessék, következőleg 
hogy a monarchiai elem mérsékletében az aristocratia sok legyen ugyan, de ne le-
gyen minden; viszont minden a nép se legyen, de ne is legyen semmi.”2 A demok-
rácia szó jelentése sokáig megmaradt az alkotmánypolitika fogalmi rendszerében, a 
politikai szisztémákat általánosan leíró, minősítő kategóriák közt. Az ókori szerző-
ket, főként Arisztotelészt követő, értelmező újkori politikai gondolkodók sem iga-
zán mozdították onnan ki. Csak a francia forradalom hatására bővült jelentése szo-
ciális és történetfilozófiai tartalmakkal, s terjedt el szélesebb körben. Ezután, mint a 
történelmi mozgás irányát értelmezték, vagy pedig egy olyan alapelvet értettek 
alatta, amely különböző alkotmányformákban is megjelenhet. Kossuth fentebb kö-
zölt meghatározása még a „Staatslexikon” szemléletéhez kapcsolódik, ahol a de-
mokrácia egy olyan alapelv, amely egyenlő politikai, polgári és emberi jogokat 
igényel a közösség tagjainak. A közös jog uralmának ez az eszméje nem ellenkezik 
 
∗  A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. További támogatásban ré-

szesítette a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt. 
1  Varga János megállapítása. Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. (Az ellenzéki és a közép-

utas liberalizmus elválása 1841–42-ben) Bp., 1983. 18–23., 81. Liberalizmus és demokratizmus 
találkozási pontján helyezi el Kossuthot Deák Ágnes is. Deák Ágnes: Kossuth Lajos és a 19. szá-
zad koreszméi. Vigilia, 1998/11. 831–833. Vö. Závodszky Géza: „Az eszmék jobbik része” Kos-
suth Lajos eszmerendszeréhez (1848-ig) In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században 
Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerk. Orosz István–Pölöskei 
Ferenc, Bp., 1994. 205–207.; Dénes Iván Zoltán: A közösség ügye és a szabadság ügye. Kossuth 
nemzet- és szabadság-értelmezése. Tiszatáj, 2002/9. 71. 

2  Kossuth Lajos: Pótlék. Pesti Hírlap, 1843. 243. sz. 
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az alkotmányos monarchiával, sőt jól megfér azzal, inkább a kiváltságon és előjo-
gon alapuló arisztokratikus elvvel kerül élesen szembe. Rotteck, bár szembe állítot-
ta a két elvet, a vegyes alkotmány modernizált elméletével arra törekedett, hogy a 
három érdek egybefűzésével, kölcsönös korlátozásával szerezzen érvényt a liberá-
lis követelményeknek.3 

Kossuth későbbi visszatekintésében legnagyobb reformkori vitapartnerével, 
Széchenyivel szemben már demokrataként határozta meg akkori nézeteit: „Ő libe-
rális arisztokrata volt, én demokrata. A »pour le peuple« (»a népért«) mindkettőnk 
programjában benne volt, de a »par le peuple« »a nép által« az övéből ki volt zár-
va, az enyimnek sarkalatos tétele volt.” Tekinthetnénk ezt a nyilatkozatot a már 
magát demokratának valló Kossuth utólagos politikai önmeghatározásának, de hogy 
mégsem teljesen erről van szó, azt az jelzi, hogy hasonló elhatárolódást már a Pesti 
Hírlap hasábjain is tett.4 Ha túlzóak is voltak Széchenyinek A Kelet népében megfo-
galmazott vádjai, hogy Kossuth programja forradalomba fog torkollni, azt mégis jó 
érzékkel vette észre, hogy a Pesti Hírlapban kifejtett politika gyorsabb átalakulást 
sürget. Majd Kossuth az 1843–44-es országgyűlés eredménytelenségét érzékelve már 
határozottan elutasította az addigi óvatos, fokozatos reformlépések taktikáját, mint 
amelyek eleve csak félmegoldásokkal kecsegtetnek, s amiért eszméi „jobb részét” 
kell feláldoznia. A Hetilap hasábjain már az „egész igazság”-ot követelte.5 

A kormány megyeellenes lépései és a galíciai események hatására kialakult el-
lenzéki válságon úgy akart túllépni, hogy sürgette a már halaszthatatlannak minősí-
tett reformok bevezetését és az ellenzéki mozgalom szervezeti reformját, párttá 
alakulását. A mai történészi álláspont Kossuth radikálissá válását a negyvenes évek 
második felére, illetve a galíciai események hatására, az országgyűlést megelőző 
időszakra teszi. Eszerint az országgyűlésen Kossuth határozott célja lett az abszolu-
tista rendszer felszámolása, de radikalizmusa nem csapott át forradalmiságba, a le-
gitimitás talaján akart maradni, épp ezért az országgyűlés jogkörének bővítésére tö-
rekedett. Ugyanakkor politikája rugalmas volt, nyitott a forradalmi megoldásra, és 
a reformok útját el nem torlaszoló kompromisszumokra is.6 

Kossuth liberális kortársaihoz hasonlóan óvakodott a forradalomtól, tudta, hogy 
azok veszélyes kísérletek és sok szerencsétlenséget okoznak, ezért a tervezett, ki-

 
3  A demokrácia. Szerk. Brunner, Otto–Conze, Werner–Koselleck, Reinhart, Bp., 1999. 7–100. Kü-

lönösen 96–98., 113–114. 
4  Kossuth Lajos: Közvélemény. Pesti Hírlap, 1843. 218. sz. Vö. Pulszky Ferenc: Még egy pár szó a 

centralisatióról. Pesti Hírlap, 1842. 119. sz. Az 1885-ből származó nyilatkozatot idézi Kossuth La-
jos üzenetei. Szerk. Szabad György, Bp., 1994. 285. 

5  Kossuth Lajos: Tervezet és rohanás. Pesti Hírlap, 1842. 108. sz.; Kossuth Lajos: Kiábrándulás. 
Pesti Hírlap, 1843. 306. sz.; Kossuth Lajos: Igazolás. Pesti Hírlap, 1844. 319. sz.; Kossuth Lajos: 
A teendők legfőbbike. Hetilap, 1846. 60. sz.; Kossuth Lajos: Adó. Hetilap, 1846. 100. sz.; Kossuth 
Lajos: Adózzunk. Hetilap, 1846. 103. sz. Vö. Varga, 1983.; Dénes, 2002. 72–74. 

6  Gergely András: A radikális reform stratégiája. Kossuth jegyzetei 1847-ből. Világosság, 1986/10. 
629–635.; Kossuth Lajos. Szerk. Pajkossy Gábor, Bp., 1998. (1999) 12. Vö. Szabad György: Kos-
suth irányadása. Bp., 2002. 83–100. 
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számított átalakulási metódust preferálta. Úgy vélte, hogy választás csak a forrada-
lom és a békés haladás közt van. A forradalom nincs tekintettel a meglévő intézmé-
nyekre, a múltra, gyökeresen új helyzetet teremt, a reform viszont nyugodt átalaku-
lást tesz lehetővé, s fokozatosan oldja a társadalom testében kialakult csomókat, 
problémákat.7 Azzal is számolt, hogyha lendületesebb átalakulást igényel, akkor rá-
sütik a „revolutionalis” bélyeget, ami diszkreditálhatja politikáját. Ám olyan bátor ki-
jelentést is megengedett magának, hogy inkább elfogadja a „kissé zavaros szabadság 
veszedelmeit, mint a tactusra mozgatott szolgaság békenyugalmát”.8 Az utolsó rendi 
országgyűlésen kijelentette, hogy „demokratiai irányban” akar működni, mert Ma-
gyarországon megvan a monarchikus és főként az arisztokratikus elv kellő hatása és 
súlya, de szükséges, hogy a népé is meglegyen, és arra is figyelmeztette követtársait, 
hogy a „proletarius tömegről”, a nincstelenek érdekeiről se feledkezzenek meg.9 Az 
országgyűlésen széles politikai eszköztárral használta ki az európai és a hazai forra-
dalmak, politikai mozgalmak hatásait, aminek nagy szerepe volt abban, hogy még a 
rendi törvényhozás keretei közt, a legitimitás talaján végbement a nagy átalakulás.10 

A jelentős eredményeket tartalmazó 1848-as törvények létrejöttével Kossuth 
még nem tekintette lezártnak sem a társadalmi, sem a politikai átalakulást, s követ-
társai többségével úgy vélte, hogy az új népképviseleti országgyűlés folytatja a 
megkezdett munkát. Azonban a birodalmi kapcsolat kérdésének rendezetlensége 
konfliktust generált az ausztriai kormánnyal és a koronával is. A magyar autonómia 
igényeknek az augusztus 31-i uralkodói leirat kívánt korlátokat szabni, illetve visz-
szavonni az áprilisi engedmények egy részét, amelyek nem a hagyományos „die-
talis tractatus” metódusa szerint születtek meg. A miniszterek közül csak Kossuth-
ban és Szemerében mutatkozott elszántság arra, hogy a megváltozott helyzetben is 
tovább folytassák a küzdelmet a vívmányok megtartásáért. Kossuth nem zárkózott 
el attól, hogy a radikálisok által ösztönzött hatalmi váltásban részt vegyen, s lépé-
seket tett egy koncentráltabb végrehajtó testület kialakítására, de figyelembe vette a 
 
 7  „a világnak forgó kereke senkinek kedveért meg nem áll.” Kossuth Lajos: A már létező 

majoratusok. Pesti Hírlap, 1842. 191. sz. Kossuth már A magyar főrendek 1833-ban című terve-
zett munkájának előbeszédében is azt írta, a változást természeti jelenséghez hasonlítva, hogy az 
nyugodtan vagy viharosan fog bekövetkezni. Kossuth Lajos összes munkái VI. Kossuth Lajos Ifjú-
kori iratok. Törvényhatósági Tudósítások. Szerk. Barta István, Bp., 1966. (továbbiakban KLÖM 
VI.) 373. Vö. Szabad György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedésé-
ről. Századok, 1975/3–4. 556.; Závodszky, 1994. 202. 

 8  1844. augusztus 27-i beszéde Pest megye közgyűlésén. Idézi Szabad György: Kossuth politikai pá-
lyája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Bp., 1977. 80–81.; Kossuth Lajos: A me-
gyék. Pesti Hírlap, 1843. 298. sz. 

 9  1848. február 18-i felszólalása a városi törvényjavaslat vitájában. Kossuth Lajos összes munkái XI. 
Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48. Szerk. Barta István, Bp., 1951. (továbbiak-
ban KLÖM XI.) 546–548. 

10  „nekünk egy roppant föladat jutott, azon föladat, hogy a megindult mozgalomnak hazánkban is 
mutatkozó terjedésére nézve a gyeplő kezünkben maradjon” 1848. március 14-i beszéde. KLÖM 
XI. 651. Egy kései visszaemlékezésében elismerte, hogy a forradalmi mozgalmak segítették céljai 
elérésében. Kossuth Lajos iratai. X. Szerk. Kossuth Ferenc, Bp., 1904. (továbbiakban KLI X.) 371. 
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legalitás szempontjait is. Végül az országgyűlés megtalálta azt a formát, amivel 
megmaradt a legalitás talaján, s nem engedett utat egy radikális fordulatnak, ugyan-
akkor a polgárháborús viszonyoknak megfelelő végrehajtó hatalmat is kialakított 
az Országos Honvédelmi Bizottmánnyal, amelynek elnöke Kossuth lett. A kiélezett 
válságban a liberálisok és radikálisok nem fordultak egymás ellen, bár konfliktusuk 
fennmaradt, sőt fokozódott. A fogyatkozó liberálisok mellett a radikálisok befolyása 
nemcsak a háborús szituáció, a nyílt ellentétek miatt növekedett meg, hanem azért is, 
mert tekintélyes liberális politikusok, mint Kossuth és Szemere, közeledtek feléjük. 
Kossuth az együttműködés ellenére nem vált a radikálisok vezérévé, sőt ha kellett, 
elhatárolódott tőlük. Igyekezett a legalitás formáit fenntartani, s igazolni, hogy a ma-
gyarok megmaradtak a törvényesség talaján, azt az uralkodó, illetve Ausztria sértette 
meg.11 Közjogi értelemben a trónfosztással mégis radikális lépésre szánta el magát. 
Részben azzal, hogy az áprilisi törvények szerint is szent és sérthetetlen uralkodót, il-
letve a dinasztiát a természetjog elveire és a nép szuverenitására hivatkozva felelős-
ségre vonta, száműzette és megfosztatta trónjától, illetve azzal, hogy a trónfosztással 
elmetszette a monarchikus kapcsolat utolsó szálát is, ezzel megszüntette a magyar al-
kotmányban gyökerező kettős szuverenitást, s az ország jogai alapján deklarálta az 
önálló, független, területileg is integer magyar államot. Bár ragaszkodott a históriai 
jogi érveléshez, hogy a nemzet csak a már meglévő jogait érvényesítette, mégis az 
országgyűlés a megváltoztathatatlan jogok helyén új jogot teremtett.12 

Kossuth az 1848–49-es eseményeket követően az emigrációban már demokra-
taként határozta meg politikai nézeteit.13 Ezzel más útra lépett, mint a hazai és eu-
rópai liberálisok többsége, akikben a forradalmi események tapasztalata felerősítet-
te az egyenlőségtől, a néphatalomtól, a demokráciától való félelmeket. A tömeg-
mozgalmak, az utca nyomására született döntések újra aktivizálták a forradalom-
mal, sőt a demokráciával szemben megfogalmazott korábbi kritikákat. A forrada-
lom utáni helyzetre, szinte az európai politikai gondolkodókkal egyszerre és hason-
ló értelmezéssel reagáltak a magyar liberálisok.14 Kossuth nem rettent meg az 
 
11  Deák Ágnes Kossuth demokrata fordulatát 1848–49-re teszi. Deák, 1998. 831–833. 
12  Kossuth Lajos összes munkái XIV. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Má-

sodik rész 1849. január 1. – április 14. Szerk. Barta István, Bp., 1953. 895–912. 
13  „Democrata vagyok a szó legtisztább értelmében. E hitnek élek, e hitért kész vagyok meghalni, s 

mert a tökéletesedést hiszem az emberi nem rendeltetésének, e religiómnak győzelmét is hiszem, 
szentül, mint Istennek lételét.” Kossuth 1850. április 14-i nyílt levele Czartoryski hercegnek. Magyar 
Országos Levéltár (továbbiakban MOL) Kossuth Gyűjtemény (R 90) I. 739. 2. Horváth Zoltán sze-
rint a levél sosem lett elküldve. Horváth Zoltán: Teleki László 1810–1861. I–II. Bp., 1964. II. 205. 

14  Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. I–II. Bp., 1981.; Kemény 
Zsigmond: Forradalom után., Még egy szó a forradalom után. In: Változatok a történelemre. 
Szerk. Tóth Gyula, Bp., 1982. 181–373., 375–559.; Gergely András: Eötvös korszerűtlen koresz-
méi. Új Forrás, 1985/1. 33–38.; Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., 1989. 300–
356., 379–386.; Arblaster, Anthony: Félelem a demokráciától. Műhely, 1995/5. 4–14.; A demokrá-
cia. 92., 124–132.; Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet. Bp., 2007. 40–45., 55–
60.; Kiss Csilla: A szabadságeszme Magyarországon a XIX. század közepén európai kontextusban. 
Szombathely–Kőszeg, 2008. 21–26., 45–47.; Miru, György: Politisches Denken in Ungarn in der Zeit 
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egyenlőségtől a forradalmak után sem. Míg liberális kortársai az egyenlőségben, fő-
ként annak szociális egyenlőségre irányuló követeléseiben a szabadság ellentétét lát-
ták, addig ő nem tekintette azt a szabadságra nézve ártalmasnak, sőt összekapcsolta a 
szabadság fogalmával, s annak feltételeként értelmezte. A szabadság akkor valósul 
meg igazán, vélte, ha az egyenlőség általánossá válik, a közéletben, a politikában is 
érvényesül. A demokráciát Ohio állam törvényhozói előtt a kor uralkodó eszméjének, 
a kor szellemének nevezte, amelynek központi gondolata, hogy „mindent a népért és 
mindent a nép által. Semmit a népről a nép mellőzésével.” 1868-ban egy magán leve-
lében is úgy méltatta a demokrácia történelmi jelentőségét, hogy „a modern európai 
társadalom történelmi progressusában […] a demokratia kora elkövetkezett. Nemze-
tek már csak egy erőteljes demokratia által ígérhetnek maguknak jövendőt.”15 

Glasgowban 1857. szeptember 8-án elmondott nagy ívű történeti előadásában is 
arra a következtetésre jutott, hogy az „ésszerű haladás” a demokrácia felé tart. 
Perfekcionista gondolkodóként azt fejtette ki, hogy az európai fejlődés lényegének 
a szabadság kiteljesedését tartja, az pedig igazán a demokráciában valósul meg. „A 
demokrácia és semmi más csak a demokrácia azonos a szabadsággal. A demokrá-
cián kívül is találhatók többé-kevésbé szabad intézmények, de ezek mindig ma-
gukban foglalnak egyenlőtlenségeket a kötelezettségek és a jogok tekintetében, ki-
váltságokat és mentességeket egyesek számára, mások kirekesztésével. A demok-
rácián kívül is létezhetnek szabadságok, de nem létezhet szabadság. A szabadság-
nak nincs többes száma politikai értelemben. A szabadságok kiváltságokat jelente-
nek, a szabadság kizárja a privilégiumokat.”16 A szabadságnak ez a meghatározása 
nagyon hasonlít Kossuth 1833-as, a reformkorban is többször megismételt szabad-
ság-értelmezésére.17 A jogegyenlőségnek a demokrácia fogalmával történő felcse-
                                                                                                                            

des Dualismus. In: Kulturtransfer und Kulturelle Identität: Budapest und Wien zwischen Historismus 
und Avantgarde. Hg. Károly Csúri–Zoltán Fónagy–Volker Munz, Szeged, Wien, 2008. 29–37. 

15  Beszéde Ohio állam törvényhozásában, Columbusban 1852. február 6-án. Közli Kossuth Lajos. 
116–121.; Kossuth 1868. március 3-i levele Schvarcz Gyulának. Kossuth Lajos iratai. VIII. Szerk. 
Kossuth Ferenc, Bp., 1900. (továbbiakban KLI VIII.) 157. „A jövendő a democrátiáé.” –  írta 
1868. december 6-án Albaidai őrgróf d’Orense Jose Maria-nak. Kossuth Lajos iratai. VII. Törté-
nelmi tanulmányok. Szerk. Kossuth Ferenc, Bp., 1900. (továbbiakban KLI VII.) 428., 437. Vö. A 
demokrácia. 100–101., 126. 

16  Kossuth Lajos üzenetei. 238. Vö. Szabad, 1977. 178.; Szabad György: „Isten ujja a történelemben” 
In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gá-
bor–Nagy Balázs, Bp., 1999. 531.; Szabad, 2002. 203. A szöveg eredetije MOL R 90. I. 2637. 37. 

17  „Meglehet, hogy a szabadságok, mellyekkel mi magyarok dicsekszünk, talán éppen ellenkezésben 
állanak a szabadsággal; mert a szabadság egy és közönséges, ennek nincs többes számja; meglehet, 
hogy akinek szabadságai vannak, annak szabadsága nincs, – meglehet, hogy ahol egy részben 
praerogativák és privilegiumok léteznek, – minthogy a privilegium kiváltság a törvény alól – ott a 
más részen szolgaság, és megszorítás találtatik.” Kossuth Lajos: A magyar főrendek 1833-ban. 
KLÖM VI. 372., 378. Vö. 1832. szeptember 5-én a sajtószabadság védelmében mondott beszédé-
vel. KLÖM VI. 341. Lásd még Kossuth Lajos: Városi polgárjog. Pesti Hírlap, 1841. 93. sz.; Kos-
suth Lajos: Igazolás és feleletek. Pesti Hírlap, 1843. 217. sz.; Kossuth Lajos: A kérdések leg-
kényesbike. Pesti Hírlap, 1843. 266. sz.; Kossuth Lajos: A kérdések legkényesbike. II. Irányelvek. 
Pesti Hírlap, 1843. 267. sz.; Kossuth Lajos: Szabadság és rend. Pesti Hírlap, 1844. 322. sz. 70. 
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rélése tűnhet egyszerűen csak retorikai fordulatnak, sőt tartalmi egyezésnek, mert 
Magyarországon a demokrácia szót sokáig használták a jogegyenlőség értelmé-
ben.18 Kossuth a Pesti Hírlapban maga is használta így a demokrácia fogalmát: „A 
magyar alkotmánynak historiai eredete szorosan democratiai természetű; nem is-
mert az nemest, hanem ismert szabad magyart, és minden magyar, kit gyávasága 
szolgává nem tőn, szabad vala, s mint illyen, az alkotmány részese.”19 Horváth Mi-
hály A demokrácia kifejlése honunkban című 1841-ben megjelent írásában a de-
mokráciát civilizációs, a felvilágosodással együtt haladó folyamatként értelmezte, s 
elsősorban a rendi válaszfalak lebontását és a tulajdonnal, polgári jogokkal rendel-
kezők közti egyenlőséget értette alatta. De Tocqueville műve alapján érzékelte a 
nevelés, a műveltség, a gazdaság, az egyesületek egyenlősítő, demokratizáló hatá-
sait, s a folyamat szociális és politikai összefüggéseivel is tisztában volt, ugyanak-
kor igyekezett kortársait megnyugtatni, hogy az egyenlőség nem szükségszerűen 
forradalmi megrázkódtatásokkal valósul meg.20 Alapvetően jogegyenlőségként, az 
előjogok felszámolásaként mutatta be a demokratizálódás folyamatát Beksics 
Gusztáv is még egyik 1881-ben megjelent írásában.21 

Kossuth az emigrációban a demokrácia fogalmán már nem csupán jogegyenlősé-
get értett, hanem elsősorban a politikai részvétel egyenlőségét, ám annak társadalmi 
összefüggéseivel is tisztában volt. Liberális kortársaitól eltérően nemcsak a jogi kü-
lönbségek felszámolását tartotta fontosnak, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentését is. Felismerte a korábban általa is vallott fokozatos jogkiterjesztési 
program elégtelenségét, azt, hogy hiába a törvények biztosította jogi egyenlőség, a 
kor liberálisai által oly sokat hangoztatott esélyegyenlőség, a társadalmi egyenlőtlen-
ségek nem tűnnek el, és még csak nem is csökkennek.22 Az eltérő körülmények közt 
élő, különböző feltételekkel és esélyekkel rendelkező emberek a szabadság egyöntetű 
közegében nem fognak egyformán érvényesülni. Már a Pesti Hírlap szerkesztőjeként 
világosan látta, hogy ugyanaz a szabadság a gyengék és az erősek esetén azzal a kö-
vetkezménnyel jár, hogy az erősebb elnyomja a gyengébbet, ezért a gyengék védel-
 
18  Takáts József: Magyar politikai beszédmódok a XIX. század elején. A keret. In: Mesterek, tanítvá-

nyok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Szerk. Szajbély Mihály, Bp., 
1999. 238. 

19  Kossuth Lajos: Még egy szó a sz. királyi városokról. Pesti Hírlap, 1842. 165. sz. A demokrácia el-
vén a „Staatslexikon” is a politikai, polgári és emberi jogok egyenlő biztosítását értette. A demok-
rácia. 96–98., 113–114. 

20  Horváth Mihály: Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. Válogatott írások. Bp., 1986. 
31–40. A hazai recepció megértette Tocqueville könyvének alapvető gondolatát, hogy a fejlődés 
az egyenlőség irányába halad, s azért vált elsődleges hivatkozási alappá, mert a demokráciát elvá-
lasztotta a forradalomtól, s megmutatta, hogy a „demokratia elemei” is fenntarthatják az alkot-
mányt. Horkay Hörcher Ferenc: Az amerikai demokrácia Magyarországon. A magyar Tocqueville, 
1834–1843. Holmi, 1994/11. 1608–1615. Vö. Szabad, 1975. 554. 

21  Beksics Gusztáv: A democratia Magyarországon. Bp., 1881. 
22  Az emberek közti egyenlőség igényét fogalmazta meg az antiszemitizmus elutasításakor tett kije-

lentésében: „Én ember és ember között faj-, nyelv-, vallás-felekezet miatt soha sem tettem s nem is 
fogok tenni különbséget”. Kossuth 1883. augusztus 15-i levele Urváry Lajosnak. KLI X. 117. 



KOSSUTH DEMOKRATIZMUSA 

 

207 

mében még az állami beavatkozást is elfogadta.23 A kezdetben filantróp érzelmű, de 
szociálisan mindig is érzékeny Kossuth továbblépett a demokratikus jogok biztosítá-
sa felé, mert úgy vélte, hogy azok által a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenni fognak. 

Schvarcz Gyulához írt levelében kifejtette, hogy a demokrácia elképzelhetetlen 
a közművelődés fejlesztése, a tankötelezettség érvényesítése és az ingyenes oktatás 
bevezetése nélkül. Úgy vélte, hogy a jogok érvényesítéséhez, a lehetőségek kihasz-
nálásához a képességek fejlesztésére van szükség, hisz a társadalom jóléte, anyagi 
haladása a közművelődési állapotoktól függ, illetve a politikai jogok hatékony gya-
korlásához is műveltségre van szükség.24 Hangsúlyozta, hogy a társadalmi viszo-
nyok fejlődése és az önkormányzat is összefügg egymással. Fontosnak tartotta, 
hogy a „democratikus elem”, a szabad földműves nép, a városok iparos és kereske-
dő polgársága anyagi viszonyai fellendüljenek, öntudata növekedjen, közéleti akti-
vitása fokozódjon és önkormányzata erősödjön.25 Persze a gyengék védelmén és 
felkarolásán, a hátrányok kompenzálásán túl nem gondolt olyan intézkedésekre, 
amelyek az egyenlőséget közvetlenül teremtették volna meg, nem lett szocialistává, 
a szocializmust, mint politikai mozgalmat elutasította.26 Helfy Ignácnak írt egyik 
levelében is egyetértett a minden intézményt tagadó szocializmus elutasításával, 
ugyanakkor azt ajánlotta, hogy a függetlenségi politikusok foglalkozzanak a szociális 
problémákkal, például a munkáskérdéssel, a kis- és középbirtok pusztulásával.27 

Kossuth az egyenlőséget elsősorban a politikai részvételben kívánta megterem-
teni, demokrácián is alapvetően a politikai jogok egyenlőségét és az önkormány-
zást értette. A demokrácia a honpolgárok körét, a politikai testet kiterjesztette az 
egész népre, az egész nemzetre, az állampolgárok összességére.28 1858-as politikai 
kézikönyvnek szánt dolgozatában a „nép” fogalmáról kifejtette, hogy azon általá-
ban, miként 1848-ig Magyarországon is, csak a kiváltság nélkülieket, a nemesség 
sorain és az alkotmány sáncain kívül állókat, az „alsóbb osztályok”-at értették, a la-
tin „plebs” jelentésében, ami azonban sértette „az örökkévaló Istenség egyenlőségi 
törvényét”. A jogegyenlőség megteremtésével, tehát a polgári jogok kiterjesztésé-
vel a nép már az ország lakosainak összességét, az egész társadalmat jelenti, a latin 
„populus” értelmében. A kibővült közösség, mint politikai test rendelkezik a szuve-
renitással, ezért „a nép akaratjának kell a legfőbb hatalomnak lenni”, és „minden 
institutionak az önkormányzat elvén” kell alapulnia.29 Alkotmánytervében népen „a 
 
23  Kossuth Lajos: Statusgazdasági tájékozás. Pesti Hírlap, 1842. 121. sz. 
24  Kossuth 1868. március 3-i levele Schvarcz Gyulának. KLI VIII. 154–168. Schvarcz demokrata né-

zeteiről és közoktatási koncepciójáról Schvarcz Gyula. Szerk. Miru György, Bp., 2000. 7–61. 
25  Kossuth 1867. október 3-i levele Nagyvárad városának és október 14-i levele ismeretlennek. KLI 

VIII. 108–109., 131. 
26  Kossuth 1852. február 15-i levele Nemeskéri Kiss Miklósnak. Horváth, 1964. II. 291. 
27  Kossuth 1883. február 7-i levele Helfy Ignácnak. Idézi Kossuth Lajos üzenetei. 281–282. Vö.  

Deák, 1998. 833.; Szabad, 2002. 204–205. 
28  Thibaud, Paul: Honpolgárság és morális elkötelezettség. Világosság, 1995/10. 42. 
29  MOL R 90. 22. cs. I. 2670. 46., 79. A kézirat töredékes, több egymással tartalmi átfedésben lévő 

fogalmazványt tartalmaz. Kapcsolódik a kézirathoz egy 1858. januári keltezésű feljegyzés a nép-
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honpolgárok egyetemét” értette, akikre a szabadságot, azaz a politikai jogokat 
egyenlő mértékben, „faj, nyelv, vallás különbség nélkül” terjesztené ki. A Dunai 
Szövetség tervezetéhez fűzött magyarázatában pedig leszögezte, hogy „minden ha-
tóság a népből” kell eredjen és mindent a „nép controljának” kell alávetni.30 

A népszuverenitás élvének érvényesülését abban látta, ha az általános választójog 
révén, illetve az önkormányzatokon keresztül mindenki részt vesz a politikai életben. 
Míg 1848-ban nem tartotta még alkalmasnak a helyzetet az általános választójog be-
vezetésére, az emigrációban demokrata politikusként gyakran hivatkozott a politikai 
képviselet kibővítésére, alkotmánytervében, amerikai, angliai beszédeiben, levelei-
ben, cikkeiben és a Dunai Szövetség tervezetében is a „közszavazat (suffrage univer-
sel)” elvét vallotta.31 Schvarcz Gyulának viszont már azt fejtette ki 1868-as levelé-
ben, hogy a választójogot az életkori feltétel mellett csak az elemi iskola elvégzésé-
hez kötné, hogy ezzel is ösztönözze az iskolába járást, de ha az állam biztosítja az in-
gyenes és kötelező oktatás feltételeit, akkor ezúton is megvalósulna az általános vá-
lasztójog.32 Irányi Dánielnél, a 48-as párt vezető politikusánál pedig már azt sürgette, 
hogy fogadják el Schvarcz javaslatát a választójog írni és olvasni tudáshoz kötéséről, 
mert az „nem census. Hanem suffrage universel közművelődési garantiával.”33 

Azonban nem elégedett meg azzal, hogy a szuverén nép hatalmát csak bizonyos 
időközönként az általános választások alkalmával leadott szavazatával gyakorolja, 
hanem igényelte aktív részvételét az önkormányzatokban. A képviseleti demokrá-
cia alapvető intézményei mellett fontosnak tartotta, hogy egy közösség tagjai minél 
intenzívebben részt vegyenek saját ügyeik intézésében. A demokráciában fontos 
önkormányzat, a részvételi demokrácia jól illeszkedett a republikánus hagyomány 
önkormányzat-koncepciójához.34 Ugyanis Kossuth az egyén jogait, védelmét hang-
súlyozó természetjogi alapozású szabadság-értelmezés mellett a republikánus sza-

                                                                                                                            
jogi kérdésről, amely ugyanott I. 2652. jelzet alatt található. Kossuth a népszuverenitást átmentett 
antik értéknek tekintette. Szabad, 1999. 528. 

30  Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen, 1989. 52., 74.; Kossuth Lajos: Felvilágosítá-
sok a Dunai Confoederatio projectumához. Kossuth Lajos iratai. VI. Történelmi tanulmányok. 
Szerk. Kossuth Ferenc, Bp. 1898. (továbbiakban KLI VI.) 12–23. Az idézet a 15. lapon található. 
A nép szuverenitására hivatkozott 1852. február 15-én kelt levelében is. Horváth, 1964. II. 290–
295. A politikai jogoknak a nép egészére történt kiterjesztéséről lásd még KLI VIII. 157–158., 164. 

31  Spira, 1989. 57., 62., 66.; Pajkossy Gábor: Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumen-
tumai. Századok, 2002/4. 946., 953.; KLI VI. 17.; Kossuth Lajos északamerikai beszédei a nemze-
tiségekről és a nemzetek testvériségéről. Szerk. Ballagi Aladár, Cegléd, 1919. 26.; Horváth, 1964. 
II. 290.; Kossuth 1855. november 8-i cikkét közli H. Haraszti Éva: Kossuth Lajos ismeretlen ang-
liai levele. Kortárs, 1988/7. 107. 

32  KLI VIII. 164. 
33  Kossuth 1870. február 17-i levele Irányi Dánielnek. MOL Irányi Dániel iratai (R 75). Már 1843-

ban felvetette, hogy a szavazatjog feltétele az írni és olvasni tudás legyen, s úgy vélte, hogy az ösz-
tönözni fogja a közművelődési viszonyok fejlődését. Kossuth Lajos: Adalék a teendők többi része-
ihez. Pesti Hírlap, 1843. 268. sz. 

34  A demokrácia. 69–70. A demokrácia és az önkormányzat kossuthi értelmezéséről Gergely András: 
A demokrácia és az önkormányzatiság kossuthi öröksége. Magyar Szemle, 2003/3–4. 39–48. 
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badság-felfogást is magáévá tette, amely a jogok helyett a polgárok kötelességének 
biztosított elsőbbséget, s fontos szerepet tulajdonított a közösségi érdekeket előtér-
be állító közszellemnek, s a kötelességteljesítést kikényszerítő törvényeknek. A re-
publikánus értelmezés szerint a szuverenitással rendelkező népnek részt kell vennie 
a közéletben, a közösséget érintő döntésekben, mert különben érdekei háttérbe szo-
rulnak. E felfogás a közérdeket, az általános akaratot helyezte előtérbe, amelynek 
minden honpolgár morális emelkedettségénél fogva képes saját, részleges érdekeit 
alárendelni. A polgárok közéleti aktivitásának tere az önkormányzat. Kossuth már 
a reformkorban nagyra értékelte az önkormányzat, a „semmit rólunk nélkülünk” 
elvét. Úgy vélte, hogy az önkormányzat kapcsolja össze az egyéni és közösségi ér-
dekeket, s óv meg attól, hogy a közérdek előtérbe nyomulása figyelmen kívül 
hagyja, elnyelje az egyén szabadságát, vagyis az autonóm egyén közéleti aktivitá-
sán, önkormányzatain keresztül biztosítja, érvényesíti szabadságát.35 

Demokrataként az egész népre kiterjesztve fejlesztette tovább az önkormány-
zatok szerepéről vallott nézeteit, a demokráciát az önkormányzással, a népnek a 
nép általi kormányzatával azonosította, amelyen kívül szerinte nem is létezhet sza-
badság. A „demokrácia nem más, mint a nemzet testében az egységre rátaláló nép 
önkormányzata”, méghozzá „nem a társadalmi viszonyok egyenlősége alapján (ami 
ellentétben áll az emberi természetből származó eltérő adottságokkal), hanem az ál-
lam iránti egyenlő kötelezettségek és az államban élvezett egyenlő jogok alapján”.36 
Az önkormányzatokat a régóta hangoztatott összefüggés szerint, hogy a szabadság 
képesít a szabadsággal való élésre, a szabadság iskoláinak tekintette.37 

Az 1849-ben felvetett, de meg nem valósult alkotmányozás örökségét magára vál-
lalva, s többek közt a nemzetiségi kérdés megnyugtató rendezése végett, 1850. június 
15-én Telekinek elküldött tervezetében és 1851 tavaszán kidolgozott alkotmányter-
vében felvázolta az ország demokratikus, önkormányzatokra épülő intézményi re-
formját. Alapelve az volt, hogy az egyén, a család, a község, a megye és az egész 
 
35  Az egyéni jogok és az önkormányzatok fontosságát emelte ki 1848. április 3-i országgyűlési be-

szédében. KLÖM XI. 722. Kossuth szabadság-értelmezéséről Dénes, 2002. 75–77. A republikánus 
politikai hagyományról Skinner, Quentin: A szabadság és honpolgárság két rivális hagyománya. 
Világosság, 1995/10. 21–33.; Takáts, 1999. 225–226., 230–231., 234–236., 240–242.; Takáts, 
2007. 14–16., 65., 67–68. 

36  MOL R 90. I. 2637. 36. 1857. szeptember 8-án Glasgowban tartott előadásából idézi Szabad, 
1999. 531. Vö. Szabad, 2002. 203. Lásd még Spira, 1989. 53., 72.; Szabad, 1975. 568–569.; Sza-
bad, 1999. 529.; Kossuth 1868. december 6-i levele Albaidai őrgrófnak. KLI VII. 428. A nép 
uralma és az önkormányzás megvalósult példájaként hivatkozott az Egyesült Államok intézménye-
ire Cincinnatiben 1852. február 14-én mondott beszédében. Szabad, 1975. 558. Lásd még uo. 560–
561. Amerikai beszédeiben visszatérő témája volt a köztársasági, demokrata és önkormányzati in-
tézmények dicsérete, valamint a nép és a kormányzás összhangjának kiemelése. Jánossy Dénes: A 
Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851–1852. In: A Kossuth-emigráció Angliában és 
Amerikában 1851–1852. I. Szerk. Jánossy Dénes, Bp., 1940. 206–387.; Szabad, 1975. 

37  Spira, 1989. 73. Az önkormányzatok és a szabadság, valamint az egyéni és társadalmi fejlődés 
összefüggéseiről Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból. III. A remény és csapások kora 1860–
1862. Bp., 1882. (továbbiakban KLI III.) 379–380. 
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nemzet a saját ügyeit a maga körében mindenki más, illetve minden hatóság beavat-
kozása nélkül intézze.38 Az egyéni jogok deklarálása és alkotmányos védelme mellett 
a társadalmi egyesületek önkormányzatát is fontosnak tartotta. Ezek a testületek azo-
kat egyesítenék, akiknek közös érdeklődésük, érdekeik, illetve ügyeik vannak. Kos-
suth azt javasolta a nemzetiségeknek, hogy érdekeik képviseletére és védelmére ne 
területi alapon, hanem egyesületekként alakítsák ki önkormányzataikat. Az azonos 
nyelvű, azonos nemzetiséghez tartozó honpolgárok a közigazgatás szintjei szerint 
szervezzék meg egyesületi életüket, s integrálódjanak országos szervezetté, válasszák 
meg vezetőiket, intézzék iskolai és egyházi ügyeiket. Ezek az önkormányzatok szű-
kebb körűek lettek volna, mint a területi alapú önkormányzatok, mert jogosítványaik, 
direktíváik nem az adott területen élők összességére, hanem csak a tagsághoz tartozó 
személyekre terjedtek volna ki. Épp ezért a nemzetiségek nem fogadták el ajánlatát, 
hanem területi alapú önkormányzatot, autonóm tartományokat követeltek.39 Kos-
suthnak a nemzeti elvet, nagyfokú nyitottsága ellenére, nem sikerült zökkenőmente-
sen összekapcsolnia az önkormányzatként felfogott szabadság elvével.40 

A közigazgatást területi alapú önkormányzatokra kívánta bízni, de módosult re-
formkori álláspontja, mert már a községet is megfelelő figyelemben részesítette.41 
Az alkotmányterv szerint a község és a megye saját ügyeiben autonómiával rendel-
kezik, ugyanakkor felelősség mellett végrehajtja az országos törvényeket, a kor-
mány rendeleteit és a megyei határozatokat. A hatósági jogok megoszlanak az 
egyes közigazgatási szinten szerveződött önkormányzatok között, igaz ezek pontos 
elhatárolására Kossuth nem tesz kísérletet. A felsőbb hatóságok nem avatkozhatnak 
be az önkormányzatok ügyeibe, csupán törvényességi felügyeletet gyakorolnak fe-
lettük. A kormány közvetlenül csak a közgyűléssel érintkezhet, a közgyűlés pedig 
rendelkezik azzal a joggal, hogy a kormány intézkedéseit alkotmányossági szem-
pontból felülvizsgálja. Kossuth az autonóm igazgatást a miniszteri felelősséggel is 
összeegyeztethetőnek tartotta, nem kívánta a kormány adminisztratív hatalmát az 
 
38  „Az egyén az egyéni jogok körében, a család a családi ügyekre nézve, a község a községi ügyekben s 

a megye a megyei ügyekben szerintem szint olly sérthetlen organumai a népfelségnek, mint az összes 
nemzet a nemzeti ügyekben.” Spira, 1989. 52–53. Vö. Kossuth demokráciája. Szerk. Ács Tivadar, 
Bp., 1943. 45. Ehhez hasonló értelemben nyilatkozott már 1848. április 2-i országgyűlési felszólalá-
sában. KLÖM XI. 717. Lásd még Kossuth 1850. április 20-i levelét Pulszky Ferencnek. OSZK Kéz-
irattár Fond VIII/537. 2.; Kossuth 1855. november 8-i cikkét. H. Haraszti, 1988. 107–108.; Kossuth 
Lajos: Angol representativ governement és franczia parlamentárius különbség. KLI VII. 420. 

39  Spira, 1989. 53–56. A községi, megyei és országos önkormányzatok mellett az egyházak és a 
nemzetiségek autonómiáját is biztosítani kívánta 1851. november 17-én kelt kiáltványában. A Kos-
suth-emigráció Angliában és Amerikában 1851–1852. II/1. Szerk. Jánossy Dénes, Bp., 1944. 12. 
Kossuth alkotmánytervének szabadságjogokra vonatkozó elveiről Szabó István: Kossuth Lajos 
szabadságharc utáni alkotmánytervezetei. In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a mo-
dern állam koncepciója. Szerk. Balogh Judit, Debrecen, 2004. 141–143. 

40  Miru György: A szabadság elve és a nemzet elve. Kossuth Lajos és Teleki László vitája a közös-
ségi autonómiák értelmezéséről. Századok, 2009/3. 703–724. 

41  A községek önkormányzatának fontosságát már a városi törvényjavaslat vitájában is hangsúlyozta. 
KLÖM XI. 549. 
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önkormányzatok rovására növelni. Javaslatában az önkormányzat, főként a nyelv-
használat terén, a többségi elv alapján működik, de tekintettel van a kisebbségek 
jogaira is. A megyéket mindig fontosnak tartó Kossuth kezdetben még területi ren-
dezésükre is nyitott volt. Tervezetében az országgyűlés második kamarájában, a 
szenátusban a megyék az általuk választott küldötteken keresztül politikai képvise-
letet is nyernének, így a nemzetiségek érdekeit is hatékonyabban képviselhetnék. A 
nép szuverenitását azzal is hangsúlyozta, hogy a választóknak biztosítani akarta a 
megyei és országos képviselők, valamint a szenátorok visszahívását, ezzel a képvi-
seletet a közvetlen részvétel irányába mozdította el.42 Önkormányzatokról kialakí-
tott koncepcióját, amely magába foglalta az igazgatás autonóm szervezetét és a tár-
sadalmi szervezetek autonóm működését, a nemzetiségeknek juttatott jogok garan-
tálása végett többször is megismételte.43 

Természetesen az önkormányzatok közt a megyéknek továbbra is kitüntetett 
szerepet szánt. A népképviselet alapján szerveződő és jelentős hatáskörrel rendel-
kező megyék rendszerét szívesen hasonlította az Egyesült Államok föderatív struk-
túrájához, ahol igazán érvényesül szerinte a szabadság.44 Kossuth azonban nem ke-
rülhette meg azt a problémát, hogy az autonómiák, főleg a törvényhatóságé miként 
illeszthetők össze a felelős kormány intézményével, azaz ismét állást kellett foglal-
jon föderalizmus és centralizáció kérdésében. A reformkorban azért utasította el a 
központi kormány hatáskörének kiterjesztését, mert az nem volt felelős, vagyis 
nem a nemzeti önkormányzat intézménye volt. Amikor napirendre került a felelős 
kormány intézményének megvalósítása, megkülönböztette a felelősség jogi és poli-
tikai természetét.45 Országgyűlési beszédeiben pedig kifejtette, hogy nem kell a 
megyéket, városokat, községeket feláldozni a parlamentáris kormányrendszernek, a 
felelős kormányzásnak, nem kell önkormányzatukat meggyengíteni, azaz nem 
egymás rovására kell hatáskörüket csorbítani, hanem biztosítani kell önállóságukat 
és meghatározni jogkörüket.46 Alapvetően mindig az alsóbb szintű önkormányza-
tokat védte a központi hatalommal szemben. 
 
42  Kossuth demokráciája. 45–49.; Kossuth 1850. június 15-én kelt „Észrevételei”. Horváth, 1964. II. 

230.; Spira, 1989. 57–70. Kossuth alkotmánytervében nem zárkózott el az elől, hogy a törvényho-
zás a megyék számát és határait rendezze, de megjegyezte, hogy hacsak nincs fontos oka, „a 
historiai felosztást nem tanácsos változtatni”. Spira, 1989. 59. Vö. Szabó, 2004. 143–145., 153. 

43  Kossuth demokráciája. 30.; Jánossy, 1944. 408–409.; Pajkossy, 2002. 955.; KLI VII. 18–19.; Kos-
suth Lajos: A nemzetiségi kérdés kapcsolatban a közösügyi munkálattal. KLI VII. 372–383.; KLI 
VIII. 165–166., 246–254. 

44  Kossuth demokráciája. 30., 39. Lásd még Szabad, 1975. 565.; Szabad, 2002. 204. 
45  Pest megye követutasítása. KLÖM XI. 169–170., 173–174.; Kossuth vázlata a közelgő országgyű-

lés feladatairól. KLÖM XI. 242–244. 
46  1848. február 18-i, március 7-i és április 3-i felszólalásai. KLÖM XI. 548–549., 645–646., 722. 

1848. július 18-i költségvetési javaslatában is azt írta az adókezelés kapcsán, hogy nem akarja, 
hogy a miniszteriális kormány elnyelje a községi és megyei életet, ami nélkül nincs valódi polgári 
szabadság, hanem mindegyiknek a saját hatáskörét kívánja megállapítani. Kossuth Lajos összes 
munkái XII. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban 1848. április – szeptember. 
Szerk. Sinkovics István, Bp., 1957. 546–547. 
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A kormány és a megye közt elkerülhetőnek vélte az összeütközést, ha nem a 
francia, hanem az angolszász felelősségi elveket alkalmazzák. Az angol és ameri-
kai minták alapján azt akarta elérni, hogy a minisztérium csak törvényi felhatalma-
zás alapján cselekedhessen és azzal kizárni annak saját jogú rendeletalkotását, az 
autokratikus jogelv érvényesülését. Az angolszász rendszerben Kossuth szerint a 
miniszter csak azért vállal felelősséget, hogy mindig a törvények szabta keretek 
közt jár el, s a közigazgatási tisztségviselőket is csak akkor kell felelősségre vonni, 
ha megsértik, vagy nem teljesítik a törvényben, vagy az az alapján született rende-
letben előírtakat. A minisztérium lényegében törvényességi felügyeletet gyakorol a 
közigazgatás szervei felett, ezért nem szükséges a megyék megszüntetése, vagy ha-
tóságuk jelentős csökkentése. Ugyanakkor elvetette a francia centralizációt, ahol a 
miniszter azért felelős, hogy a végrehajtás a saját elképzelései szerint folyjon, ami 
csak neki alárendelt, engedelmes közegekkel, tehát egy közvetlen igazgatási szisz-
témával érhető el.47 Az áprilisi törvények a kormány jogi felelősségének kimondá-
sával és a törvényhatóságok addigi hatáskörének fenntartásával végül is az általa 
javasolt megoldást követték. 

Kossuth emigrációs nyilatkozataiban, tervezeteiben a centralizációs modellt 
mindig szembe állította az önkormányzatokra épülő, gyakran föderatívnak minősí-
tett politikai intézményrendszerrel. A föderatív szerkezet előnyösen tudta össze-
egyeztetni a politikai közösségek kisebb szervezeteit az államszervezet egészével. 
Kossuth szerint, ha hiányoznak az egyéneket összefogó, szervező testületi önkor-
mányzatok, hiányzik a politikai testből a pluralitás, akkor az egyén magányosan áll 
szemben az államhatalommal, s kiszolgáltatottá válik annak. Hiába rendelkezik a 
nép a hatalommal, ha tagjai csak ritkán gyakorolják politikai jogaikat, és nem tud-
ják megvédeni szabadságukat a diktatórikus hatalmi törekvésekkel szemben, ahogy 
azt a francia köztársaság példája ismételten bebizonyította.48 A magyar kiegyezés 
folyamata pedig azt erősítette meg benne, hogy a parlamenti többség nem mindig 
pontosan reprezentálja a nemzeti akaratot, annak kifejezésére szükség van az ön-
kormányzatokra is. Már a reformkorban a megyék álláspontját a nemzeti akarattal 
azonosította, a kiegyezés előtt pedig megismételte a felsőház reformjára vonatkozó 
tervezetét, hogy az önkormányzatok az országos politikában is megjeleníthessék a 

 
47  1848. április 2-i beszéde a hivatalnokok elmozdíthatóságáról és a megyékről szóló törvényjavaslat 

vitájában. KLÖM XI. 714–715., 717–718. Vö. Szabad, 1975. 561–563.; Stipta István: Kossuth La-
jos önkormányzat-koncepciója. In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam 
koncepciója. Szerk. Balogh Judit, Debrecen, 2004. 115–125. 

48  Kossuth demokráciája. 38–39., 41.; Kossuth 1850. augusztus 22-i levele Teleki Lászlónak. Deák 
Imre: Az első magyar-román konföderációs tervek. Kossuth Lajos konföderációs elgondolása. 
Magyar Kisebbség, 1932. 541–542.; Spira, 1989. 50–52.; Kossuth 1850. április 20-i levele Pulszky 
Ferencnek. OSZK Kézirattár Fond VIII/537. 2.; Jánossy, 1944. 11–12.; Ballagi, 1919. 25.; KLI 
VII. 430. Vö. KLI VII. 414–416., 423.; Kossuth Lajos: A megyei szerkezetről. KLI X. 4.; Szabad, 
1975. 563–564. 
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nép érdekeit, és így a népképviselet és önkormányzat elve ne ütközzék össze.49 Az 
önkormányzatok hiányából fakadó káros következménynek tartotta, hogy a polgá-
rok a társadalmi feszültségek kezelésére nem rendelkeznek megfelelő fórumokkal, 
ezért, mint az Franciaországban gyakran előfordul, a „socialisticus doctrinák” si-
kamlós mezejére lépnek, ami forradalmak kialakulásához vezet.50 

A kiegyezést bíráló cikkeiben még részletesebben fejtette ki a kérdést. Megkü-
lönböztette a miniszteri kormány politikai hatalmát, ami alapvetően a függetlenséget, 
az önrendelkezést jelentette, hogy a kormány és a parlament minden külső beavatko-
zástól mentesen és minden ügyben dönthessen, annak igazgatási jogkörétől. Hangsú-
lyozta, hogy 1848-ban növelni akarták a kormány politikai hatalmát, függetlenségét, 
de nem bővítették a felelősség bevezetése ellenére sem adminisztratív hatalmát, ezért 
nem kellett az önkormányzatok jogkörét sem csökkenteni, csak a népképviselet alap-
jára helyezni őket.51 Azonban azt is leszögezte, hogy a hatásköri összeütközések el-
kerülésére, illetve kezelésére, az igazgatási és bíráskodási funkciók elválasztására, a 
hatósági jogkörök meghatározására pontos eljárási szabályokra lenne szükség.52 A 
dualizmus korának igazgatási reformjait azért bírálta, mert csökkentették az önkor-
mányzati jogokat, hiszen az országos önkormányzat sérüléseit a törvényhatóságokra 
is ki kellett terjeszteni, növelték a miniszter rendelkezési jogát, igazgatási jogkörét, s 
eltűrték, hogy törvényi felhatalmazás hiányában is rendeletet bocsásson ki.53 

A parlament jogkörét kiterjesztő és az alapján a minisztériumot is jelentős jogo-
sítványokkal felruházó francia modellt azért utasította el Kossuth, mert az nem 
csupán a politikai hatalom koncentrálására törekszik, hanem saját adminisztratív 
hatalmának a kiterjesztésére is. A minisztérium fokozza beleszólását az emberek 
életébe, csökkenti, illetve felszámolja az önkormányzatokat, s elnyel minden „köz-
ségi, departamentalis, és tartományi” önállóságot.54 A centralizációt, a hatalom össz-
pontosítását még abban az esetben is elutasította, ha az alkotmányos, parlamentáris 
rendszerrel párosul.55 
 
49  Kossuth Lajos: 1848-iki törvények iránya. KLI VII. 382.; Kossuth Lajos: A kormány-patronage 

romlasztó befolyása a nemzet jellemére. KLI VII. 409–410.; Kossuth 1867. július 15-i levele Szil-
ágyi Virgilnek. KLI VIII. 20. Némi módosítással adta elő a szenátusra vonatkozó elképzelését Irá-
nyi Dánielnek 1870. február 17-én írt levelében. KLI VIII. 252–253. 

50  KLI VII. 416–417. 
51  KLI VII. 403–408. Lásd még uo. 418–419., 421–422. és egy kései visszaemlékezését az 1848-as 

törvényhozásra. KLI X. 364–365. A megyékről szóló 1883-as írásában is úgy emlékezett vissza az 
1848-as törvényhozásra, mint amely a felelős kormány intézménye mellett a törvényhatósági auto-
nómiát is meg akarta őrizni. KLI X. 2–7., 14. 

52  KLI VII. 422. 
53  Kossuth 1870. február 17-i levele Irányi Dánielnek és 1870. július 14-i levele a Magyar Újság 

szerkesztőjének. KLI VIII. 246–252., 296–309. Vö. KLI III. 381.; KLI X. 7–15.; Stipta, 2004. 
125–132. 

54  KLI VII. 412., 414–415. 
55  Ballagi, 1919. 25.; KLI III. 379.; KLI VII. 395., 411–412., 423–425. Kossuth a bécsi politikát is 

mindig centralizációs irányúnak tekintette, amely korlátozza a nemzetek önkormányzatát. KLI 
VIII. 297–298.; 1871. november 5-i levele Helfy Ignácnak. KLI VIII. 384. 
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A zsarnokságot tartotta a szabadság, a demokrácia legveszélyesebb ellenfelé-
nek. A zsarnoksággal a népek hatalmát állította szembe, s úgy vélte, hogy a politi-
kának a népek megelégedését kell szolgálnia, illetve hogy stabil politikai beren-
dezkedés is csak a nép egyetértésével jöhet létre.56 A szabadságharc után úgy gon-
dolta, ha a népeknek már nincs más módjuk az önkényuralom lerázására, akkor a 
forradalom is jogosult eszköz arra.57 Forradalmon azonban, amit továbbra is fáj-
dalmas válságnak, szerencsétlenségnek tartott, elsősorban a népek szabadságharcát 
értette, s bízott abban, hogy ha másképp nem, egy újabb forradalmi hullám révén 
az elnyomott népek megtörik az önkényuralkodók hatalmát, s kivívják közös sza-
badságukat. Ezért is működött együtt emigrációs évei elején a forradalomtól sem 
idegenkedő radikális, demokrata politikusokkal.58 Persze az ellen mindig tiltako-
zott, hogy a demokráciát a terrorral azonosítsák.59 

A centralista politikai rendszer ellentétének Angliát tekintette, ahol a parlamen-
táris kormányrendszert képviseleti kormánynak („representativ governement”) ne-
vezik, s ahol a parlament egyik legfontosabb, de nem kizárólagos intézménye az 
önkormányzatnak, épp ezért túlzott hatalomra sem tesz szert. A miniszter beavat-
kozásától mentes törvényhatósági önkormányzat nem csupán jól megfér az önkor-
mányzat országos intézményével, hanem annak nélkülözhetetlen kiegészítő része. 
Mert nem az a parlamentarizmus lényege, vallja Kossuth, hogy a parlamenti több-
ség akarata legyen a döntő, hanem az, hogy a képviselők a nemzet akaratát fejez-
zék ki. Az önkormányzati intézmények kifejlett rendszere biztosítja azt, hogy a 
polgárok aktívabban élhetnek politikai jogaikkal, épp ezért Angliában a szabadság 
teljesebb.60 Kossuth az önállóság, a beavatkozás kiküszöbölésére irányuló önkor-
mányzat-értelmezését az aktív részvétel igényével egészítette ki, hogy a „jogegyen-
lősített nép részeltetve legyen az állam-functiók mindenik ágának gyakorlásában”, 
a törvényhozásban, a végrehajtásban, a közigazgatásban és az igazságszolgáltatás-
ban, ha nem is közvetlenül, legalább képviselői útján. Ha bármelyik gyakorlatából 
kizárják, vélte, „ott nincs szabadság, mert nincs önkormányzat, tehát nincs modern 
alkotmányos állam”.61 Az esküdtszéki bíráskodás bevezetésével a nép, a laikus kö-
zönség részvételét akarta biztosítani az igazságszolgáltatásban. Szintén demokrati-

 
56  KLI VII. 392–398.; KLI VIII. 86. Vö. MOL R 90. I. 2670. 47–48. 
57  Kossuth 1850. április 14-i nyílt levele Czartoryski hercegnek. MOL R 90. I. 739. 2.; KLI VII. 435. 

Lásd még Szabad, 1975. 556. 
58  Kastner Jenő: Kossuth és Mazzini. Századok, 1925/1–3. 1–14.; Jánossy, 1940. 388–474.; Koltay-

Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Bp., 1960. 23–52.; Kovács Endre: A Kossuth-
emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp., 1967.; Szabad, 2002. 197–198. 

59  Szabad, 1999. 530. 
60  KLI VII. 411–413., 418–419., 423.; KLI VIII. 307–308.; Kossuth 1872. május 18-i levele Helfy 

Ignácnak. KLI VIII. 421.; KLI X. 3–4. Kossuth már Angliába érkezésekor kiemelte az angol al-
kotmányos fejlődés és önkormányzatok jelentőségét szemben a francia centralizációval és a forra-
dalmi mozgalmakkal. Jánossy, 1940. 95–138. 

61  KLI VII. 419–421. 
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kus szemlélet húzódott meg a honvédelemre vonatkozó javaslatában is, hogy hiva-
tásos hadsereg helyett mindenki kötelességévé tette volna a katonáskodást.62 

Kossuth a népszuverenitás természetes következményének tartotta azt is, hogy a 
közösség tagjai nem csupán egyenlő mértékben vesznek részt a közéletben, hanem 
maguk határozzák meg a politika intézményi formáit. Közvetett utalások és későb-
bi visszaemlékezései szerint már 1849 tavaszán eljutott a köztársasági berendezke-
dés elfogadásáig, amit emigrációs évei, főként amerikai útja csak elmélyítettek. Bár 
úgy vélte, hogy igazán a köztársaságban érvényesül a nép szuverenitása, önkor-
mányzata, az államforma kérdését mégsem tekintette elsődlegesnek, a függetlenség 
kivívásának, egy felszabadító háború feltételeinek és a szövetségkötés szempontja-
inak rendelte azt alá.63 

Kossuth demokrataként is fontosnak tartotta az egyéni szabadságot, a magán-
szféra védelmét, amit a szabadságjogok alkotmányos garantálásával és az egyesüle-
ti élet, az önszerveződések ösztönzésével kívánt biztosítani. De nem a magánszféra 
és a politikai szféra egyensúlyát kereste a szabadság védelmében, hanem úgy gon-
dolta, hogy a szabadság akkor a legbiztosabb, ha a polgárok aktívan részt vesznek a 
közéletben, politikai jogaik gyakorlásában, a közigazgatásban, sőt még az igazság-
szolgáltatásban is, vagyis ha maguk intézik közös ügyeiket. A hangsúlyt a politikai 
részvételre, az egyenlő mértékű politikai jogokra helyezte, de a jogokat továbbra is 
szorosan együttértelmezte a kötelezettségekkel. Demokratikus önkormányzat-kon-
cepciójával, amelynek fontos feltételévé az idegen beavatkozás kizárása vált, azt 
mutatta meg, hogy az egyéni és a politikai szabadság másféle, a közösségi szerep-
vállalásban sokkal aktívabb polgárral számoló viszonya is kialakítható, igaz a hazai 
politikai gondolkodásban kevés követőre talált. Demokratikus politikájának céljait 
tömören foglalta össze egyik amerikai beszédében: „Önkormányzat – szuverén nép 
– általános szavazatjog s a többség uralma – ez a mi elvünk, melyért élünk-
halunk.”64 

 
62  Kossuth demokráciája. 47.; Spira, 1989. 69–71. Vö. Szabad, 1975. 564–565. 
63  Irányi Dániel–Chassin, Charles-Louis: A magyar forradalom politikai története 1847–1849. II. A 

háború. Bp., 1989. 236.; Zamoyski 1849. november 10-i feljegyzése. Horváth, 1964. II. 207., 209–
210.; Kossuth 1850. április 14-i nyílt levele Czartoryski hercegnek. MOL R 90. I. 739. 21–22.; 
Kossuth 1850. július 5-i levele Teleki Lászlónak. MOL R 90. I. 824. 3.; MOL R 90. I. 2652. 2.; I. 
2670. 1., 71.; Kossuth 1868. december 6-i levele Albaidai őrgróf d’Orense Jose Maria-nak. KLI 
VII. 428–438. 

64  Ballagi, 1919. 26. 





 

OROSZ ISTVÁN 
 
 

EGY 1848. SZEPTEMBERI  
ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZAT 

ÉS TÁRSADALMI HÁTTERE 
 
 

 
Az 1848–49. évi forradalmi magyar kormányok hivatalos lapjának a „Közlöny”-
nek legfontosabb feladatait Szemere Bertalan belügyminiszter fogalmazta meg ab-
ban, hogy „a Kormány a Közlönyt hivatalos lapjának nyilvánítván országszerte és 
hivatalos rovatának kötelező erőt is tulajdonitván, szükséges következés, hogy vala-
mennyi rendelet, köröztetés és egyéb hivatalos hirdetmény kirekesztőleg a Közlöny 
szerkesztőségéhez küldettessék, miszerint ez a Kormányi intézkedések öszvegét fog-
lalja magában, és a hatósági tévedések és félreértések, mellyek már is mutatkoznak, 
mellőztessenek”. E feladat meghatározás szerint‚ miként a Közlöny monográfusa V. 
Windisch Éva megállapította a lap első legfontosabb rovatát kezdettől fogva a rende-
letek alkották. A polgári hivatali életben ugyanolyan szerepet töltött be, mint a fran-
cia forradalom termékeként megszületett Moniteur, vagy a császári udvar hivatalos 
lapjának tekinthető Wiener Zeitung. Azt, hogy a modern polgári közigazgatásnak 
szüksége volt hivatalos lapra még olyan viszonylag elmaradott tartományban is, mint 
Magyarország, az mutatja leginkább, hogy a forradalom és szabadságharc leverése 
után is létezett hivatalos újság: „Magyarországot illető országos kormánylap” címmel. 

A mai hivatalos lapokkal ellentétben a Közlönynek nemcsak rendeleteket és ha-
tározatokat tartalmazó rovata volt, de közölt belföldi tudósításokat is, amelyeknek a 
belügyminiszter elképzelései szerint „történeti hitelességüeknek” kellett lenniük. 
Kétségtelen, hogy a megyei tudósítók jelentései alapján az ország mindennapjai 
1848. június 8-a után elég jól nyomon követhetők. Azt is feladatának tekintette a 
hivatalos lap, hogy a népképviseleti országgyűlés tanácskozásait „hiven és teljes 
terjedelemben” közzétegye s ezáltal publikussá váljanak az országgyűlés jegyző-
könyvei. A nyilvánosság szempontjából ezek legalább olyan fontosak voltak, mint 
l832–36-ban Kossuth Lajos Országgyülési Tudósításai azzal a különbséggel, hogy 
akkor e tudósítások egyáltalán nem a kormány szándékából, hanem a nyilvánossá-
got követelő ellenzék akaratából születtek meg. Volt a Közlönynek külpolitikai ro-
vata s közölt hivatalos hirdetéseket, köztük törvényszéki idézéseket, árveréseket és 
egyebeket.1 
 
1  Idézi: V. Windisch Éva: Közlöny (1848–49). A forradalom hivatalos lapjának története. Budapest, 

1958, 19. A Közlöny történetére használtuk még: A magyar sajtó története, I. k. Budapest, 1979. 
166–73. 
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E rövid írás a Közlöny rovatai közül azzal foglalkozik, amely az országgyűlési 
tárgyalásokat és az országgyűlés határozatait közvetítette a megyékhez és a telepü-
lésekhez. Ezek közül is valójában egyetlen határozattal, amelynek azonban igen 
nagy jelentősége volt, mert országos elégedetlenséget igyekezett lecsillapítani. 

A Közlöny 1848. szeptember 17-i 100. számában jelent meg az az országgyűlé-
si határozat, amelyet a ház 15-én délután alkotott. (Úgy tűnik 150 évvel ezelőtt a 
nyomdai átfutási idő rövidebb volt a mainál.) A határozat a következőt tartalmazta: 
„közös egyetértéssel határozatilag kimondatni rendeltetett: hogy addig is, míg a 
hűbér hátra lévő maradványairól szóló törvényjavaslatok tüzetes tárgyalása befe-
jeztetnék, a képviselőház határozatilag kinyilatkoztatja, hogy a szőlő után járó un 
dézsma, vám és más nemi adózások a törvény által határozandó méltányos kárpót-
lás mellett teljesen megszüntettetni rendeltetett, és ezen határozat kinyomatása is 
elhatároztatott”. Másnap reggel a jegyzőkönyv hitelesítése során a követek úgy ér-
telmezték a határozatot, hogy „a határozat akként értendőnek jelentetett ki, hogy az 
álladalom általi kármentesitésnek csak azokra nézve lehetend helye, kik a szőlőt 
magok mivelik”.2 

Ha a határozatot értelmezni kívánjuk, s legalább nagy vonalakban utalni aka-
runk arra a társadalmi háttérre, ami kiváltotta, hogy a követek közös egyetértéssel 
így döntöttek, közeli és távoli okokat kell számításba vennünk. Aligha kétséges, 
hogy van összefüggés a szőlődézsma eltörlése és Jellasics támadása között. Illyés 
Gyula az „Ozorai példá”-ban nagyon élethűen ábrázolta ezt a kapcsolatot. A fel-
szabadult jobbágyokat úgy lehetett megnyerni a függetlenségi harc ügyének, ha az 
áprilisi jobbágyfelszabadító törvényeket az országgyűlés a volt jobbágyok érdekei-
nek megfelelően kiszélesíti. Ennek eszköze volt Deák Ferenc igazságügy miniszter 
javaslata „az 1848-dik évi IX. t. cz. folytán szükséges intézkedésekről”. A javaslat-
ra annál inkább is szükség volt, mert Jellasics olyan röpiratokat terjesztetett a dél-
vidéki parasztok kötött, amelyek megoldást ígértek az áprilisi törvények óta függő-
ben lévő úrbéres kérdések, közöttük a szőlődézsma ügyének rendezésére. Ennek 
csak úgy lehetett elejét venni, ha az országgyűlés még a Deák-féle törvényjavaslat 
tárgyalása előtt kinyilvánította szándékát a szőlődézsma eltörléséről. Erre utal az a 
határozat, amikor azt mondja ki, hogy még a törvényjavaslatok „tüzetes tárgyalása” 
előtt kell rendelkezni a dézsma kérdésében. A valóságban a tárgyalások a határozat 
meghozatala előtt még nem kezdődtek meg, mivel az országgyűlés csak szeptem-
ber 19-én tűzte napirendjére Deák említett előterjesztését. 

Az egész kérdéskörnek van azonban egy távolabbra, az áprilisi törvényekig, sőt 
az 1848-at megelőző évtizedekig visszanyúló eleme is: a szőlőföldek jogi helyzete 
a késői feudalizmus Magyarországán. Ismeretes, hogy az áprilisi törvények „az úr-
bér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt” szolgálatokat törölte 
el állami kárpótlást biztosítván e járandóságok után a volt földesuraknak. A szőlő-

 
2  Közlöny, 1848. szeptember 17., 100. sz. 509–10. Vö. Az 1848-évi népképviseleti országgyűlés, 

Szerk: Beér János, Budapest, 1954, 232. 
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ket azonban a törvény megalkotói nem tekintették olyan birtoknak, amely után úr-
bér vagy azt pótló szerződés alapján kellett járadékot fizetni, még akkor sem‚ ha a 
járadékot ugyanúgy kilencednek és tizednek nevezték, mint az úrbéres földek után 
fizetetteket. A szőlőbirtokos jobbágyok nem lévén járatosak a feudális jogban, nem 
nagyon értették, hogy a szántóföldjeik után eddig fizetett kilencedet miért szünteti 
meg a törvény s miért nem teszi ugyanezt szőlőföldjeikkel? A törvény különbségté-
tele annál kevésbé volt érthető számukra, mert a szőlőföldekkel már évszázadok 
óta csaknem úgy rendelkeztek, mint sajátjukkal, többnyire szabadon adhatták-ve-
hették, nem úgy, mint a szántóföldeket és a réteket. Igaz gyakran meg kellett ta-
pasztalniuk, hogy az uraságok kibecsültették Őket szőlőikből, de nem közbecsüvel 
(aestimatio communis), hanem annak tízszeresét jelentő örökbecsü (aestimatio 
perennalis) révén. 1848 áprilisában viszont kénytelenek voltak azt tapasztalni, hogy 
a szőlőkre nem terjed ki a felszabadító törvény hatálya.3 

A szőlődézsma fennmaradása azért is érintette hátrányosan a volt jobbágyokat, 
mert a szőlőből származó haszon sokszorosa volt a szántóföldek vagy kaszálók 
hasznának, másrészt voltak olyan tájak is az országban, ahol a szőlőtermelés a job-
bágyok legfőbb megélhetési forrása volt. Éppen e vidékek voltak azok, ahol na-
gyon nehezen vették tudomásul, hogy a törvény érvényben hagyta a szőlődézsma 
kötelezettséget. A legjelesebb magyar bortermő tájat: Tokaj-Hegyalját magába fog-
laló Zemplén megye nem is volt hajlandó a fentieket tudomásul venni s olyan hatá-
rozatot hozott, hogy a szőlődézsma is megszűnt, mert a törvényt e szerint kell ér-
telmezni. A zempléniek nem úgy értelmezték az úrbériséget, mint a törvényalko-
tók. Úgy vélték, ők a szőlők után is fizették az állami adót, ezért az áprilisi törvé-
nyekkel szőlőik is felszabadultak.4 Jónéhány olyan település, amely a szőlő mono-
kultúra felé haladt s a szántóföld csekély volta miatt a megélhetés alapját egyedül a 
bortermelés jelentette, igen nehéz helyzetbe került. E települések számára a job-
bágyfelszabadítás gyakorlatilag nem jelentett változást, mert megmaradt a borter-
més utáni kilenced, sőt, ha az uraság a korábbi századokban az egyházi tizedet is 
kibérelte: az ötöd fizetés. Nem volt véletlen, hogy e települések panaszaikkal ost-
romolták a kormányt és az országgyűlést. 

Ezek a panaszok megjelentek az országgyűlésen is és a Közlöny kitűzött céljai-
nak megfelelően tájékoztatott is azokról a felszólalásokról, amelyek a szőlődézsma 
ügyében elhangzottak. A június 24-i szám felhívta a figyelmet Tokaj-Hegyalja kü-
lönleges helyzetére.5 Erről egyébként Kossuth Lajos is igen jól tájékozott volt, hi-
szen évekig hivatalnokoskodott Zemplén megyében s életének fontos szakasza kö-
tődött Sárospatakhoz és Sátoraljaújhelyhez. Nemcsak Tokaj-Hegyalján, de az or-
 
3  Szabó István: A jobbágybirtok problémái 1848–49-ben. (Tanulmányok a magyar parasztság törté-

netéből) Budapest, 1948. 368–374. Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bu-
dapest, 1971, 167. Orosz István: A szőlődézsma megszüntetése 1848-ban és 1868-ban, In: Szabó 
István Emlékkönyv. Szerk: Rácz István, Debrecen, 1998. 313. 

4  Varga, 1971. 325–326. 
5  Közlöny 1848. jún. 24. 15. sz. 59. 
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szág más szőlővidékein is volt egy olyan probléma, amit nem lehetett egyszerűen 
megoldani. A legjelesebb szőlővidékeken a dézsmafizetés kötelezettsége nem a já-
radékfizető, hanem a szőlő jogállását tükrözte. A szőlő szabad elidegeníthetőségé-
ből fakadt, hogy az úrbéres földekkel ellentétben a jobbágykézen lévő szőlőt meg-
vásárolhatták nemesek is. Ebből következőleg a mágnásoknak is lehetett olyan sző-
lőjük, amely dézsmaköteles volt, s amely után kilenceddel tartoztak a szőlőhegy 
földesurának, esetleg olyan mágnástársuknak, akivel együtt ültek a felsőházban. Ha 
ez kivételes esetnek számított is, kisebb nemesek kezén sok dézsmaköteles szőlő 
volt s ezek után rendszeresen fizették is a járadékot. A szőlődézsma megváltásának 
tárgyalásakor, amiről a Közlöny szeptember 21–22-i száma pontosan beszámolt, 
ezt a helyzetet nem lehetett megkerülni. 

E helyzettől aligha függetlenül egészítette ki az országgyűlés a dézsma eltörlé-
séről szóló határozatot azzal, hogy az állami kármentesítést csak azok élvezhetik, 
akik magok mivelik szőleiket. Kossuth méltánytalannak tartotta volna, ha az ország 
kármentesíti herceg Bretzenheimot azért a dézsmáért, amit herceg Esterházy fizet 
neki. Kazinczy Gábor, aki szintén hegyaljai földbirtokos volt azért érvelt amellett, 
hogy a szőlőiket két kezükkel művelők dézsmáját váltsa meg az állam s nem a 
„magaforma kaputos emberekét”.6 

A határozat mellett felsorakoztatott súlyos érvek ellenére a szőlődézsmával 
kapcsolatos döntés nem volt teljesen azonos a szeptember 15-i határozatban meg-
fogalmazottakkal. A szőlődézsma eltörléséről már szeptember előtt születtek egyé-
ni képviselői javaslatok. Az állami kárpótlás melletti teljes eltörlést szorgalmazó 
Táncsics Mihály és Nyáry Pál-féle javaslatokat az országgyűlés arra hivatkozással 
nem tárgyalta, hogy sor fog kerülni az Igazságügyi Minisztérium előterjesztésének 
megvitatására. Ez a vita a határozat megszületése után, szeptember 19-én kezdődött 
s a szőlődézsmát tárgyaló 10. § esetében törvényalkotással is ért véget. Az eredeti 
előterjesztés lényegesen kevesebbet tartalmazott, mint a szeptember 15-i határozat, 
mert csak azt javasolta kimondani, hogy a szőlődézsma megváltható, azaz nem a 
földesúri kilenced állami kárpótlás melletti megszüntetéséről, hanem a jobbágyok 
(és más szőlőbirtokosok) általi megválthatóságáról kívánt intézkedni. E megváltási 
díjat 7 évi jövedelem átlaga alapján számították volna ki. Az átlagjövedelmet ka-
matnak tekintve ennek hússzorosa lett volna a megváltási tőke. A határozat azon-
ban teljesen új helyzetet teremtett, s igazolta Nyáry Pált, aki szerint Deák Ferenc 
javaslata jó lett volna 1830-ban, de elkésett 1848-ban.7 

A határozat szellemében át kellett alakítani a javaslatot két lényeges ponton is. 
Meg kellett változtatni a címet, hiszen most már nem a szőlőbeli adózások meg-
válthatóságáról kellett törvényt alkotni, hanem megszüntetéséről, így az 1. §-ban 
sem azt kellett kimondani, hogy a szőlő utáni tartozások „jövendőre megválthatók 
lesznek”, hanem azt, hogy „kármentesités mellett ezennel megszüntetnek”. Meg-

 
6  Idézi Szabó, 1948. 374. 
7  Az 1848-évi népképviseleti országgyűlés… 622–623. 
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változott a tervezet atekintetben is, hogy a kárpótlás alapja nem a jövedelem, mert 
ez nem a tulajdonos hanem „a szőlőbirtokos által befektetett tőkéből foly”, hanem 
a föld értéke. Ez utóbbi vélemény a vitában formálódott meg s abból fakadt, hogy a 
szőlő jövedelmének alapját az ültetvény adja s ez a telepítőé, a tulajdonost csak a 
földért lehet kárpótolni, amibe a szőlőt ültették. Ez az elv került be abba a kárpótlá-
si javaslatba is, amit a nemesség megnyugtatására Deák javaslatával párhuzamosan 
Kossuth terjesztett szeptember 14-én az országgyűlés elé. 

Az eredeti előterjesztést gyökeresen megváltoztatva a részletes tárgyalás során 
megerősítették a határozatnak azt az elemét: általános elv „hogy a kármentesités 
kötelessége nem a magán szőlőbirtokost, hanem az állományt [t. i. az államot] ille-
ti”. Ugyanakkor elutasították azt, hogy ez egyformán megillessen minden dézsma-
köteles szőlőbirtokost. Eddig még teljesen a szeptemberi határozat szellemében jár-
tak el. Megváltoztatták azonban a határozat utolsó mondatát, mert azt a javaslatot, 
hogy „a status általi megváltás a szőlőknek csak azon birtokosaira értendő, kik sa-
ját kezeikkel mivelik azokat”, szavazattöbbséggel elvetették. De nem kapott több-
séget az az elképzelés sem, hogy csak azok helyett fizessen az állam kárpótlást, 
akik az áprilisi törvényekben „semmi engedményekben nem részesittettek”. Elbu-
kott az a javaslat is, hogy csak azok jussanak ingyen szőlőjükhöz, akiknek a szőlőn 
és házukon kívül más vagyonuk nincs, de az is, amely szerint a kárpótlás csak a 
nyolcadtelkesekre terjedjen ki. 

Végül azt fogadták el a követek, hegy az állam azok helyett vállalja át a kárpót-
lást, akiknek a szőlőn kívüli birtoka nem haladja meg a negyed telket, vagy összes 
vagyonuk értéke az 5oo forintot. E kiegészítésekkel, miként a Közlönyből értesül-
hetünk, a javaslat szeptember 22-én „a többség által elfogadva lőn”.8 

A Közlönyből a törvényhatóságok is értesülhettek arról, hogy a sok elégedetlen-
séget okozó szőlődézsma ügyében győzedelmeskedett az állami kárpótlás elve, ha nem 
is terjedt ki mindenkire. A volt jobbágyoknak az a rétege, amely elsősorban szőlő-
termelésből élt, megnyugvással vehette tudomásul, hogy nem mostoha gyermeke 
az új hatalomnak. A haza védelmére szólító felhívások megalapozottabbá váltak. 

A szőlődézsma szeptemberi eltörlése méltó kiegészítése volt az áprilisi törvé-
nyeknek.9 Fontos lépés volt az érdekegyesítésnek abban a folyamatában, amely 
Kossuth politikájában 1848 szeptemberében új alapokra helyeződött. E törvénnyel 
kezdődött el az áprilisi felszabadító törvények kiszélesítésének folyamata, amely 
Kossuth 1849. áprilisi kormányzóelnöki rendeletével, majd az új igazságügy mi-
niszter, Vukovics Sebő törvénytervezetével folytatódott. Olyan minták születtek, 
amelyeket sem az abszolutizmus, sem a dualizmus korában az új kormányzati rend 
nem tudott törvényalkotásában felülmúlni. 

 
8  Közlöny 1848. szeptember 22. 105. sz. 535–539. 
9  Orosz, 1998. 319. 1. 
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A magyar repülés alig három évtizedes históriájának addigi legnagyobb – tizenkét 
halálos áldozatot követelő – légi balesete 1938. augusztus 10-én történt Nagyhegyes 
térségében.  A tragédia – amely az egész országot megdöbbentette – a város közel-
sége és a repülés kiindulópontja okán debreceni repülőkatasztrófaként vonult be a 
köztudatba. Ebben az írásban az áldozatok többsége révén a balesetben közvetlenül 
is érintett korabeli sajtó híradásai alapján igyekszem bemutatni a történteket. 

„A Magyar Távirati Iroda jelenti: Egy kirándulókat vivő magyar repülőgép, 
amely a Hortobágyról Budapest felé repült, ma délután a debreceni Nagyerdő köze-
lében eddig meg nem állapítható ok folytán lezuhant. A gép háromfőnyi személy-
zete és kilenc utasa életüket vesztették. A baleset kivizsgálására kirendelt bizottság 
a helyszínre utazott.”1 Ez a repülőgép-baleset és az áldozatok temetése talán azért 
is rázta meg annyira az országot, mert mindez egy ünnepi esztendőbe hasított bele. 
A Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából rendezett emlékév esemény-
sorozatának egyik eleme az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal és a Magyar 
Aero Szövetség által 1938. augusztus 7. és 14. között rendezett Szent István repü-
lőtalálkozó és magyarországi körrepülés volt, amely – mint akkoriban rendkívül 
sok hasonló megmozdulás – az ország nemzetközi elfogadottságának erősítését és 
ezáltal a revíziós törekvéseket is igyekezett szolgálni. A tragédia ennek az ese-
ménynek a negyedik napján következett be. 

A tervezett program szerint az augusztus 7-ei, vasárnapi érkezést és ismerkedési 
estet követően hétfőn Kalocsára repültek a résztvevők, a keddet budapesti városné-
zéssel töltötték, majd részt vettek Zichy Nándor, az idegenforgalmi hivatal igazga-
tója estélyén a Budapesten akkreditált diplomaták és a magyar társadalmi élet elő-
kelőségei társaságában. Augusztus 10-én, szerdán debreceni és hortobágyi kirándu-
lás, másnap budapesti pihenés szerepelt a programban. Pénteken repülővel Veszp-
rém, majd autóbusszal Balatonalmádi volt a cél, míg augusztus 13-án, szombaton – 
a vasárnapi hazaindulást megelőzően – ünnepélyes búcsúvacsora zárta az esemény-
sorozatot.2 

 
1 www.mti.hu Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 10. 21 ó. 20 p., 25. kiadás 
2  Újság, 1938. augusztus 5. 4. Impozánsnak igérkezik a Szent István körrepülés programmja. 
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A találkozóra végül külföldről német, olasz, holland, csehszlovák, belga, fran-
cia, svéd, svájci, lengyel és angol gépek érkeztek – az Újság közlése szerint 90.3 Az 
érkezőket a budaörsi repülőtéren többek között Horthy István, a Magyar Aero Szö-
vetség elnöke fogadta. 

A találkozó résztvevőinek gépei – a Pesti Napló közlése szerint csak 42, tehát 
nem mindenki indult el a debreceni-hortobágyi túrára – augusztus 10-én, szerdán 
reggel 7 és 8 óra között egymás után startoltak a budaörsi reptérről, köztük egy a 
korban nagynak számító utasszállító, amelyet „az egyik utazási iroda bocsátott a 
sajtó rendelkezésére”.4 Az igen jól értesültnek mutatkozó, Debrecenben kiadott Ti-
szántúli Független Ujság arról számolt be, hogy e gép utasainak összetételét a vé-
letlen is alakította. A lap szerint a repülőgép utasai között eredetileg ott volt például 
Inkey Tibor, az Uj Nemzedék fotóriportere. Az ő elmondása szerint a gép ajtaját 
már becsukták, de a reptér épületéből ekkor még három – a Debreczen című lap 
szerint két5 – újságíró szaladt ki, akik szintén Debrecenbe akartak utazni. Ekkor vi-
ta alakult ki, melynek során Rusznyák Iván, Az Est újságírója – a későbbi áldoza-
tok egyike – azt javasolta, hogy Inkey Tibor – aki már többször vett részt ilyen re-
pülőúton –, valamint egy fiatal újságíró és egy amatőr filmes szálljanak ki, s adják 
át a helyüket az újonnan érkezőknek – akiknek kilétéről egyébként nem szól egyik 
említett híradás sem.6 A Debreczen ennél részletesebben taglalja az itt történteket. 
Mint a lap megírta, Marschalkó Lajos, az egykor a Debreceni Ujságnál dolgozó 
zsurnaliszta, aki akkor már a Függetlenség munkatársa volt, mást küldött maga he-
lyett.7 A repülni nagyon szerető Szilvássy Józsefet, aki a Tiszántúli Független 
Ujság szerint épp maga kérlelte kollégáját, hogy engedje át az utazás lehetőségét.8  

A debreceni epreskerti repülőtér – amely a város jelenlegi repterének területén 
volt – fölött délelőtt fél 10 és 10 óra között jelentek meg az érkező gépek, s leszál-
lás előtt tiszteletkört is tettek a város fölött. A Debreczeni Ujság – Hajduföld tudó-
sítása szerint 5 belga, 3 cseh, 3 francia, 1 holland, 2 lengyel, 15 német, 6 olasz, 2 
svájci, 1 svéd és 2 angol gép érkezett, összesen 90 utassal. Ezen kívül körülbelül 10 
magyar duplafedelű sportrepülőgépet említ a cikk. Így a gépek száma a magyarok-
kal együtt máris 50-re tehető.9 A Debreczen azonban már közel 60 érkező gépről, 
köztük 40 külföldiről – ez utóbbi adat tehát nagyjából megbízhatónak tűnik – ír, s a 
riport külön is említést tesz egy „hatalmas” utasszállító gépről, mely „valóságos 

 
3  Újság, 1938. augusztus 9. 8. Kilencven pilóta érkezett a Szent István repülőtalálkozóra. Megjegy-

zendő azonban, hogy a lap 89 gépről is beszámol, sőt, egy a gépek nemzetisége szerinti tételes lis-
tájának összesítése nyomán a gépek száma 94-nek bizonyul. 

 4  Pesti Napló, 1938. augusztus 12. 3. A debreceni légidráma megrázó részletei. 
 5  Debreczen, 138. augusztus 12. 2. A repülőkatasztrófa borzalmas részletei. 
 6  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 3. A halálgép utolsó útja. 
 7  Debreczen, 138. augusztus 12. 2. A repülőkatasztrófa borzalmas részletei. 
 8  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 2. A halálgép utolsó útja. 
 9  Debreczeni Ujság – Hajduföld 1938. augusztus 11. 3. A Szent István-repülőtalálkozó résztvevői 

Debrecenben és a Hortobágyon. 
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mozgó szálloda”, s amelyből „hirlapirók és légügyi emberek szállanak ki”.10 Az ér-
kezőket a reptéren többek közt Lossonczy István hajdú megyei főispán, valamint 
Zöld József debreceni helyettes polgármester fogadta, aki – az Újság híradása sze-
rint – német nyelvű köszöntőt is mondott.11 A reptéren elfogyasztott villásreggeli 
után a vendégeket autón a nagyerdei strandra vitték, ahol a többség megmártózott. 
A délben fél 1-kor a Vigadó fedett teraszán rendezett ebéden a főispán is részt vett, 
valamint a debreceni, s azok, az ország több pontjáról érkezett hazai sportrepülők, 
akik a külföldi vendégeket elkísérték. Az ebédet követően a találkozó résztvevői fél 
2-kor visszatértek az epreskerti repülőtérre, s délután 2 óra után folyamatosan 
kezdtek felszállni, hogy tíz perc múlva már a Hortobágy légterében legyenek.12 (Az 
események ekkor vettek tragikus fordulatot. Ebben az összefüggésben azonban 
rendkívül érdekes, hogy míg a hortobágyi szabadidős programról a debreceni lapok 
részletesen beszámoltak, addig az azzal egy időben történt repülőszerencsétlenség-
ről csak a lapzárta előtt kapott, a Magyar Távirati Iroda által közreadott hírt közöl-
ték. Igaz, hogy másnap – augusztus 12-én, csütörtökön – már igyekeztek a lehetsé-
ges összes információhoz hozzájutni, s pénteki számaikban több kolumnás 
összeállításban beszámolni olvasóiknak a részletekről.) 

A Debreczen híradása szerint: „Három óra előtt érkeztek meg a repülők a Hor-
tobágyra, minden baj nélkül szálltak le a repülőhelyen.”13 A „pusztaprogram” után 
fél 5 tájban szálltak fel, és Miskolc irányában indultak el Budapest felé.14 Ekkor az 
újságírókat szállító repülőgép mind a tizenkét utasa már egy órája halott volt. 

A zsurnaliszták ugyanis – azzal az indokkal, hogy lapjaiknak már aznap este le 
kell adniuk riportjaikat a repülőtalálkozó debreceni programjáról – a Hortobágyra 
tartókhoz már nem csatlakoztak, s visszaindultak Budaörsre, ahová elvileg fél 5 és 
5 óra között kellett volna megérkezniük. Útközben történt a baleset. 

A katasztrófáról a helyi sajtóorgánumok közül a legrészletesebben a Tiszántúli 
Független Ujság tudósított. Az újság szerint szerdán délután dr. Hartstein Péter, a 
nagyhegyesi Hartstein-tanya tulajdonosának fia érdeklődve figyelte a tanya felé 
egészen zajtalanul közeledő repülőgépet, ami hirtelen alábukott, a földtől 20-30 
méternyi magasságba süllyedt, majd hullámszerűen szállt tovább. „Egyszerre csak 
valami különös, búgásszerű hang tört fel a gépből és zuhant a föld felé.”15 Mintegy 
4-5 méter magasságban maradt, amikor egy magas fasor került elé. Úgy látszott, 
hogy a fasornak rohan, amikor a pilótának még sikerült felhúznia a gépet, amely 
valósággal átugrotta a fasort. A repülő újra a magasba szökkent, de mintegy 60 mé-

 
10  Debreczen, 1938. augusztus 11. 4. Hatvan repülőgép érkezett a debreceni repülőtérre. 
11  Újság, 1938. augusztus 11. 2. A Szent István repülő-találkozó résztvevői Debrecenben. 
12  Debreczeni Ujság – Hajduföld 1938. augusztus 11. 3. A Szent István-repülőtalálkozó résztvevői 

Debrecenben és a Hortobágyon. 
13  Debreczen, 1938. augusztus 11. 4. Hatvan repülőgép érkezett a debreceni repülőtérre. 
14  Debreczeni Ujság – Hajduföld 1938. augusztus 11. 3. A Szent István-repülőtalálkozó résztvevői 

Debrecenben és a Hortobágyon. 
15  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 1. A halálgép utolsó útja. 
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ternyi magasságban a hátára fordult a levegőben, s a cucai tanyasi iskola közvetlen 
közelében a földre zuhanva darabokra tört. Amint azt Hartstein Péter a lapnak el-
mondta: „Egyébként egészen biztosra veszem, hogy a pilóta is észrevette már a 
bajt, és le akart ereszkedni, úgy látszik azonban a végzet másként akarta.”16 A vég-
zetes zuhanás időpontjáról a sajtóközlések meglehetősen egybehangzóak: a baleset 
helyszínén talált, összezúzódott és megállt órák tanúsága szerint délután 3 óra 3517 
vagy 37 perckor történt.18 Bár olyan híradás is volt, ami a baleset bekövetkeztének 
időpontját 3 óra 47 percre tette.19 

Hartstein Péter a cséplőmunkásokkal együtt azonnal a helyszín felé indult, köz-
ben intézkedett, hogy a munkások hozzanak vizet és mentőládát, hogy a sebesülte-
ket elsősegélyben részesíthessék. Néhány percen belül meg is érkeztek a repülőgép 
lezuhanásának helyszínére, ahol először robbanásveszélytől lehetett tartani, mert a 
gép üzemanyaga kifolyt, de nem gyulladt meg. Erre egyébként később sem került 
sor. A menteni sietők lényegében tehetetlennek bizonyultak, mert a súlyosabb al-
katrészeket – például a gép egyik szárnyát – az emberek nem tudták leemelni a fel-
tételezett sérültekről. A Debreczen ugyanakkor – érdekes módon szintén Hartstein 
Péter szavaira hivatkozva – arról ír, hogy a munkások próbálták kihúzni a roncsok 
alól egy még remegő ujjú sérültet, de mire ez sikerült, az áldozat kiszenvedett.20 A 
Pesti Napló beszámolója szerint a helyszínre érkezők egyike, egy cséplőgépkezelő 
– a Debreczen szerint viszont Nagy László béres – még látott egy sárgacipős lábat 
is megrándulni a roncsok alatt, de életjelet többé nem tapasztaltak.21  

Ekkor egy újabb repülőgép tűnt fel a magasban, de hiába próbáltak jelezni neki, 
pilótája valószínűleg nem vette észre az integető embereket. Néhány perc múlva 
egy másik gép is érkezett. A földön lévők ekkor tüzet gyújtottak, tovább integettek, 
kiáltoztak. Ez a pilóta már észrevette a jelzéseket, s leszállt a búzaföldre. Miután 
Hartstein Péter elmondta neki, hogy mi történt, a pilóta újra felszállt, s visszafor-
dult a debreceni repülőtérre, ahonnan értesítették a mentőket és a hatóságokat. Meg 
kell jegyezni, hogy a történetnek ez a része meglehetősen bizonytalan, ugyanis más 
forrás egyáltalán nem tesz említést arról, hogy a segítségkérők le tudtak volna szál-
lítani egy gépet. A Debreczen viszont arról ír, hogy a köntösgáti iskola egyik ott 
lakó tanítója, Kiss Kálmán a repülőgép végzetes útját az elindulástól kezdve a sze-
rencsétlenség bekövetkeztéig szemmel kísérte, s ő volt az első, aki a repülőteret te-
lefonon értesítette a lezuhanás tényéről.22 A városból a helyszínre igyekvő mentő-
autón kívül „elindult egy katonai munkásosztag is, hogy segítségére legyen a men-
tőknek a romok eltakarításánál, illetve a szerencsétlenül járt utasok kiemelésé-

 
16  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 3. A halálgép utolsó útja. 
17  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 3. A halálgép utolsó útja. 
18  Újság. 1938. augusztus 13. 3. Temetünk. 
19  Debreczeni Ujság – Hajduföld, 1938. augusztus 13. 2. Debrecen búcsuja a nemzet halottaitól. 
20  Debreczen, 138. augusztus 12. 1. A repülőkatasztrófa borzalmas részletei. 
21  Pesti Napló, 1938. augusztus 12. 3. A debreceni légidráma megrázó részletei. 
22  Debreczen, 1938. augusztus 13. 3. Élet-halál harc a levegőben. 
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nél”.23 Eközben a helyszínen a környékbeli tanyákról több százan gyűltek össze, 
hogy közelről szemléljék meg a szerencsétlenül járt gépet, melytől a Hartstein-
tanya munkásai igyekeztek a többieket távol tartani. Egy munkás lóháton elindult a 
legközelebbi telefonállomáshoz, s értesítette a nagyhegyesi tanyavilággal szomszé-
dos település, Hajdúszoboszló csendőrörsét. Innen – a Független Hajduság című, 
Hajdúszoboszlón megjelent hetilap beszámolója szerint – a csendőrökön kívül dr. 
Soós János OTI-orvos (Országos Társadalombiztosító Intézet), dr. Kircsy Kálmán 
magánorvos és Horváth Ferenc állami polgári iskolai tanár, helybeli birtokos érkez-
tek meg, a debreceni mentőkkel és a katonai segédcsapattal szinte egy időben.24 A 
repülőgép roncsait a Debreczeni Ujság – Hajduföld beszámolója szerint csak na-
gyon lassan, órák alatt sikerült leemelni a szerencsétlenül jártakról.25 A Tiszántúli 
Független Ujság meglehetősen naturalisztikusan mutatja be a jelen lévők szeme elé 
táruló látványt, melynek kapcsán most legyen elég csak annyit megemlíteni, hogy a 
mentők – mivel segíteni már senkin nem tudtak – visszaindultak Debrecenbe.26  

A Debreczen című lap riportja alapján már sötétedett, mire a hivatalosságok is a 
helyszínre értek. Így Lossonczy István főispán, a titkára, ifj. dr. Benkő Géza, vala-
mint Szabó Gyula debreceni rendőrkapitány. Egy másik autó Zsákay József rendőr-
tanácsost és Boskó Mihály rendőrfelügyelőt hozta, s a csendőrök által rakott tűzön 
kívül a kocsik lámpáit is felhasználták a terület bevilágítására. A cikk tanúsága sze-
rint a Debreczen rendőri riporterét is csak alapos igazoltatás után engedték a roncs 
közelébe, de csak attól mintegy 50 méternyire. A tizenkét holttestet a roncstól 10 
méternyi távolságra fektették sorba. Az újságíró ebben az esetben is eléggé kegyet-
len képet fest a helyszín látványáról, melyben a legenyhébb az, hogy az áldozatok 
arca a felismerhetetlenségig összezúzódott.27 Az áldozatokat még szerdán este a 
helyszínen megkísérelték azonosítani, ami a holttestek állapota miatt nem bizonyult 
egyszerűnek. Az úgynevezett agnoszkálás – vagyis az ismeretlen holttestek azono-
sítása – során az áldozatoknál talált tárgyak nyújtottak segítséget. A Debreczeni 
Ujság – Hajduföld szerint – mint az alapos utánajárás után kiderült – két esetben is 
más nevére szóló igazolványt találtak az áldozat zsebében. Egy a már korábban 
említett Marschalkó Lajos nevére szóló dokumentum alapján először azt feltételez-
ték, hogy ő az áldozat – s ez az újságíró debreceni hozzátartozói körében nagy ria-
dalmat is okozott –, de végül tisztázódott, hogy a szerencsétlenül járt személy 
Szilvássy József, akinek Marschalkó átadta a helyét. 

Augusztus 10-én éjszaka a debreceni rendőrség rádiótáviratban – ami az Újság 
című lap szerint fél 12-kor érkezett28 – arra kérte a budapesti rendőr-főkapitánysá-
got, állapítsák meg, hogy egy Zámbory vagy Zámory Antal nevezetű fotóriporter, 
 
23  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 2. A halálgép utolsó útja. 
24  Független Hajduság, Hajdúszoboszló, 1938. augusztus 14. 2. Borzalmas repülőszerencsétlenség. 
25  Debreczeni Ujság – Hajduföld, 1938. augusztus 12. 2. A debreceni tragédia megdöbbentő részletei. 
26  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 2. A halálgép utolsó útja. 
27  Debreczen, 138. augusztus 12. 1. A repülőkatasztrófa borzalmas részletei. 
28  Újság, 1938. augusztus 12. 2. Hét újságiró halála. 
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aki az egyik áldozat zsebeiben talált iratok szerint Budapesten, a Soroksári út 58. 
alatt lakott, elutazott-e a külföldi pilótavendégeket kísérő újságírókkal Debrecenbe 
vagy sem. Ha nem utazott el, akkor átadta-e a jegyét valaki másnak. Ha igen, akkor 
kinek?29    

Ennek a személynek, de másoknak is a kilétével, pontos nevével kapcsolatos bi-
zonytalanságot nagyon jól mutatják a Magyar Távirati Irodának (MTI) a tragédiá-
val kapcsolatos egyes hírei.30 A „Ki nem adott közlemények” sorában augusztus 
11-én 12 óra 30 perckor közzétett anyag a következőket tartalmazza: „Zaitz László 
székesfővárosi müszaki tanácsos telefonon közölte, hogy a debreceni szerencsét-
lenség egyik halálos áldozata minden valószinüség szerint Zámbory Vilmos fotori-
porter, fővárosi müszaki tisztviselő.” Ezt aztán a következő információ is tartal-
mazza: „Zalán József, az MTI politikai munkatársa, féltiz (sic!) óra tájban a debre-
ceni repülőszerencsétlenség áldozatainak a következő hiteles névsorát közölte for-
rás megnevezése nélkül: Simor Miklós /Nemzeti Ujság/, Szilvássy József /Füg-
getlenség/, Rusznyák Iván /Az Est/, Molnár Béla /Magyarság/, Benke Tibor /Uj 
Magyarság/, Peller György /Ujság/, Zámbory Vilmos /Virradat/, Pázmándy-Papp 
László, a tura vezetője, Valgóczy Imre főállatorvos, Bártfay Gedeon és Tömöry 
Ede pilóták, Boros József rádiós.”31 Bár ez a belső üzenet kora délután jelent meg, 
a fél 10-kor ismertté vált névsor alapján a normál hírszolgáltatásban már 10 óra 10 
perckor felbukkan a következő szöveg: „Most folyik az áldozatok személyazonos-
ságának megállapítása. Ez a legnagyobb nehézségekbe ütközik, mert egyeseknél 
több névre kiállitott igazolványt is találtak és igy nem tudják, melyik a tulajdonos. 
Nem hivatalos megállapitás szerint a halottak között vannak a következők: Simor 
Miklós, a Nemzeti Ujság munkatársa, Szilvássy József, a Függetlenség munkatár-
sa, Rusznyák Iván, Az Est munkatársa, Molnár Béla, a Magyarság munkatársa, 
Benke Tibor, az Uj Magyarság munkatársa, Peller György, Az Ujság munkatársa 
és Zámbory Vilmos, a Virradat munkatársa. /MTI/”32 Nem sokkal később – 10 óra 
50 perckor – egy helyreigazítás jelent meg: „Mai 4. kiadásunkban a debreceni re-
pülőszerencsétlenség áldozatairól szóló hír névsorában Zámbory Vilmos a Virradat 
munkatársa neve ujabb megállapitás szerint helyesen Zámbory Antal.”33 Ezután – 
12 óra 5 perckor – újra Zámbory Vilmos hírlapíró nevét említik, de ezt már Zom-
bory Vilmos fotóriporterre helyesbítették, ami végül a hiteles névnek bizonyult.34 
Az először Tömöry Endreként emlegetett pilóta vezetékneve is Tomoryként szere-
pel később. A távirati iroda által először nyilvánosságra hozott lista – bár akkor 

 
29  Pesti Napló, 1938. augusztus 12. 4. A debreceni légidráma megrázó részletei. 
30  Ehelyütt érdemes megjegyezni, hogy 2009. december 8-ától az interneten keresztül (www.mti.hu) 

hozzáférhető a Magyar Távirati Iroda (MTI) 19–20. századi archívumának jelentős része, ami a 
későbbiekben az e korszakra vonatkozó történeti kutatásoknak is fontos forrása lehet. 

31  Magyar Távirati Iroda, Ki nem adott közlemények, 1938. augusztus 11. 12 ó. 30 p. 229. szám. 
32  Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 11. 10 ó. 10 p. 4. szám. 
33  Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 11. 10 ó. 50 p. 5. kiadás. 
34  Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 11. 12 ó. 5 p. 7. kiadás. 
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már minden névvel rendelkeztek – az áldozatok közül érdekes módon csak az új-
ságírók, valamint a fotóriporter nevét közli, a többiekét viszont nem. Ennek egy 
belső utasítás lehet a magyarázata: „9 óra 35 perckor Dulin azt közölte, hogy lehet 
írni és kifelé jelentéseket küldeni a repülőszerencsétlenségről, de azt nem szabad 
megírni, hogy a pilóták katonák voltak, a nevüket sem lehet említeni, s nem szabad 
leírni azt sem, hogy a gép egy Fokker típusú repülőgép volt. „A szerencsétlenül járt 
utasok nevét meg lehet írni, riportot is lehet adni, de nem kell szinezni.”35 A szö-
vegben csak vezetéknévvel említett Dulin az egyik miniszterelnökségi sajtóelőadó, 
dr. Dulin Elek volt. 

Az áldozatok között egy kezdetben Valgóczy Imre néven említett személy is volt, 
akiről először az terjedt el, hogy debreceni állatorvos, majd az, hogy győri főállat-
orvos. Az MTI augusztus 11-i, késő esti közlése szerint „A Győrött lakó főállatorvos 
családja kijelentette, hogy a repülőgép utasai között nem Valgóczy Imre főállatorvos 
lelte halálát, hanem fia, Valgóczy Gyula joghallgató.”36 A Debreczen című lap au-
gusztus 13-i, szombati számában arról írt, hogy Valgóczy Imre elmondása szerint fia 
a Debrecenben pilótaként szolgáló bátyját látogatta meg, s szerdán akart Budapesten 
keresztül hazaindulni Győrbe. Valószínűleg így kapott helyet a gépen.37  

A fentebb említett Dulin Elek közreműködése is mutatja, hogy a katasztrófával 
kezdettől fogva a legfelsőbb szinten foglalkoztak. Az Újság is szót ejtett arról, 
hogy a baleset napján, szerdán délután a kormány éppen ülésezett, mikor a kataszt-
rófa híre a miniszterelnökhöz, Imrédy Bélához megérkezett.38 A Tiszántúli Függet-
len Ujság szerint pedig a kormány rendelte ki a vizsgálóbizottságot, amely már au-
gusztus 11-én, csütörtökön reggel jelentette a miniszterelnöknek és a kormánynak, 
hogy név szerint kik utaztak a gépen.39  

A balesetet kivizsgáló csoport a fővárosból érkező tagjai egyébként augusztus 
11-én, csütörtökön hajnali 4 órakor40 érkeztek meg a katasztrófa helyszínére vitéz 
Háry László, a Légügyi Hivatal vezetője irányításával, majd megalakult az a helyi 
hatóságok, valamint a Légügyi Hivatal szakembereiből álló vegyes bizottság, 
amely az áldozatok azonosítását és a baleset okainak feltárását végezte. A bizottság 
tagjai Háry Lászlón kívül Zsögöd Jenő táblabíró, a központi vizsgálóbíróság veze-
tője, dr. Mező Sándor királyi ügyészségi elnök, Des-Combes Henrik gépszakértő 
főmérnök, valamint a légügyi hivatal megbízottai voltak. Szabó Gyula debreceni 
rendőrkapitány is részt vett a munkában. 

A bizottság kihallgatta a szerencsétlenség szemtanúit és a vallomásokról jegy-
zőkönyvet vettek fel.41 A helyi lapok Hartstein Péteren kívül nem említik a tanúk 

 
35  Magyar Távirati Iroda, Ki nem adott közlemények, 1938. augusztus 11. 12 ó. 30 p. 229. szám. 
36  Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 11. 21 ó. 50 p. 27. kiadás. 
37  Debreczen, 1938. augusztus 13. 4. Élet-halál harc a levegőben. 
38  Újság, 1938. augusztus 12. péntek, 2. Hét ujságiró halála. 
39  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. péntek, 7. Felboncolják a pilótát. 
40  Debreczen, 1938. augusztus 12. 3. Hajnalban négy órakor kezdték meg a helyszini vizsgálatot. 
41  Debreczeni Ujság – Hajduföld, 1938. augusztus 13. 2. A debreceni tragédia megdöbbentő részletei. 
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nevét, a Pesti Napló viszont közöl egy felsorolást. Eszerint: „A közeli Rickl-ura-
dalom béresei, azonkívül Papp Antal kanász, Nagy Sándor községi elöljáró, Papp 
Anna cselédlány, Kiss József cséplőgépkezelő, Harangozó János tanyabérlő, Nagy 
László béresgyerek, Kardos János gazdasági tanácsos és dr. Hartstein Béla földbir-
tokos” voltak a katasztrófa szemtanúi.42  Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy a 
többi lap a szemtanúk között következetesen Hartstein Béla fiára, Hartstein Péterre 
hivatkozik. Az bizonyos, hogy a baleset a Hartstein-tanya közelében történt. 

Közben a Légügyi Hatóság egy könnyű repülőgépet hozatott, hogy műszaki 
szempontból rekonstruálni lehessen a balesetet. A hatóság egyik magas rangú tiszt-
viselője a Tiszántúli Független Ujság beszámolója szerint „figyelőket állítottak fel 
a terepen, akik mellett egy-egy tanyai parasztember állt: mindolyanok (sic!), akik 
szemtanui voltak a tragédiának. A légügyi tisztviselő felemelkedett gépével, majd 
olyan mozdulatokat végzett gépével, amelyeket a tanuk előadása szerint utoljára 
mutatott be a halálgép. – Ugyanúgy emelkedett le és fel, majd közvetlenül a fasor 
elé szállt, amelyet hirtelen emelkedéssel repült keresztül. A tanyai emberek pedig 
ezalatt magyarázták a figyelőknek, hogy mennyire azonosak ezek a mozdulatok az 
ujságírók gépének repülőmozdulataival.”43 A vizsgálat során a lezuhanás helyétől 
50 méternyire megtalálták a gép egyik légcsavarját. Előbb azt feltételezték, hogy a 
légcsavar leválása okozta a balesetet, de a Légügyi Hivatal megállapította, hogy a 
becsapódás vetette oda az alkatrészt.44  

A repülőgépet és a holttesteket – a bámészkodókat is elijesztendő – feltűzött 
szuronnyal őrizték a hajdúszoboszlói csendőrök addig, míg a testeket el nem szállí-
tották a debreceni klinikai halottasházba. A szállítás csütörtökön délután történt, s 
először 8 majd később 4 holttestet vittek el. A hatóságok gondoskodtak arról is, 
hogy „a repülőszerencsétlenség nyomait teljesen eltakaritsák a szihelyről”.45  A Ti-
szántúli Független Ujság riportere éppen akkor járt a helyszínen, mikor 4 – ejtőer-
nyővel letakart – test még ott volt. Az újságíró beszámolója szerint sportrepülők 
gyűjtötték össze „(…) a gép összetört farészeit, a vászon s bőrhuzatokat, s máglyát 
raknak belőle. Bűzös lánggal ég az elpusztult repülőgép (…).”46   

A vizsgálóbizottság augusztus 11-én a debreceni ügyészségen rendezkedett be, 
ahol a késő esti órákban is folytak a megbeszélések, s a debreceni hatóságok állan-
dó összeköttetésben álltak a budapestiekkel. Este Zsögöd Jenő vizsgálóbíró a kö-
vetkezőket nyilatkozta a Tiszántúli Független Ujságnak: „– A vizsgálat a tragédia 
ügyében még nem fejeződött be teljesen. Ez vonatkozik a halottak személyazonos-
ságára is. A szerencsétlen áldozatok egy része ugyanis a felismerhetetlenségig ösz-
szeroncsolódott és így személyazonosságuk megállapításánál a hatóságok csupán a 
zsebükbe (sic!) lévő iratokra voltak utalva. A vizsgálat egyébként a szerencsétlen-
 
42  Pesti Napló, 1938. augusztus 13. 3. A debreceni légidráma megrázó részletei. 
43  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 2. A halálgép utolsó útja. 
44  Újság, 1938. augusztus 13. 3. Temetünk. 
45  Újság, 1938. augusztus 12. 2. Hét ujságiró halála. 
46  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 3. Halottak mellett a méteres sárban. 
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ség minden mozzanata ügyében folyik tovább. Az esti órákban kiderült, hogy a 
vizsgálat során megállapították, hogy a lezuhant gép egyik szárnya levált. Nem 
tartják kizártnak azt sem, hogy ez is hozzájárult a szerencsétlenséghez. Bár a leg-
nagyobb valószínűsége annak van, hogy a gép szárnya a zuhanás következtében 
vált le a törzsétől, éppen úgy, mint a légcsavar. Hatósági intézkedés alapján a ha-
lálgép pilótáját pénteken délelőtt a törvényszéki orvosszakértők felboncolják.”47  

 A vizsgálat eredményéről így adott hírt az MTI: „A szerencsétlenül járt repülő-
gép pilótáinak, Bárczay Gedeon és Tomory Endre légügyi főellenőröknek a holt-
testét ma délelőtt Málnássy ezredorvos és Praznovszky főorvos felboncolta. A bon-
colási jegyzőkönyvben, amelyet felterjesztenek a Légügyi Hivatalnak, megállapít-
ják, hogy a pilóták halálát kétséget kizáróan a roncsolás által okozott sérülések 
okozták (sic!): sem a sziv, sem az agymüködés nem mutatott rendellenességet. A 
gép vezetőjének elhatározása és akaratereje tehát szabadon érvényesülhetett a veze-
tői tevékenységben.”48 

Augusztus 12-ére, péntekre elkészült a gépszakértői vélemény is. Des-Combes 
Henrik főmérnök, törvényszéki gépszakértő azt nyilatkozta a Debreczeni Ujság – 
Hajduföld című lap munkatársának, hogy „a vegyes bizottság minden kétséget ki-
záróan megállapitotta, hogy a szerencsétlenséget váratlanul beállott motorhiba 
okozta. A 30 métermázsa súlyú repülőgép állitólag 2 évvel ezelőtt jött ki a gyárból 
és egész motorberendezése mind a szerencsétlenség napjáig tökéletes volt. Amikor 
a gép a nagyhegyesi puszta fölé érkezett, akkor következett be az egyik motornál 
valami rendellenesség, amely később annyira fokozódott, hogy a súlyosan megter-
helt gépet már csak egy motor tartotta. Ez azonban nem volt elég erős ahhoz, hogy 
a vezető megtarthassa a repülőgép egyensúlyát. A megmaradt géprészek megvizs-
gálása után kétségkívül megállapítható az is, hogy a vezető minden eszközzel meg-
kísérelte azt, hogy a gépet a megmaradt ép motor segítségével egyensúlyban tartsa. 
Ez azonban már lehetetlenség volt. A hatalmas repülőgép négyszáz méter magas-
ságban kezdett zuhanni és merőleges helyzetben fúródott a talajba. Ott hátára for-
dult és teljesen összeroncsolódott. Megállapították a szekértők azt is, hogy a vezető 
pilóta az utolsó pillanatban mindkét motor gyujtását kikapcsolta és így történhetett 
meg, hogy a zuhanás következtében nem történt robbanás.”49  

Debrecenben a vasútállomáson, a gyorsáruraktár melletti területen ravatalozták 
fel elszállításuk előtt az áldozatokat. Az augusztus 12-én, pénteken délután fél 6-
kor kezdődött megemlékezésen Zöld József polgármester-helyettes, a baleset kö-
rülményeit vizsgáló bizottság debreceni tagjai, a városban szolgáló pilóták, vala-
mint a debreceni újságírók jelentek meg. Az utóbbiak nevében Thury Levente, a 
Tiszántúli Független Ujság főszerkesztője búcsúztatta elhunyt kollégáikat.50 A 

 
47  Tiszántúli Független Ujság, 1938. augusztus 12. 7. Felboncolják a pilótát. 
48  Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 12. 17 óra 40 p. 18. kiadás. 
49  Debreczeni Ujság – Hajduföld, 1938. augusztus 13. 2. Debrecen búcsúja a nemzet halottaitól. 
50  Debreczen, 1938. augusztus 13. 1–2. Élet-halál harc a levegőben. 
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nagyhegyesi repülőgép-katasztrófa áldozataival háromnegyed 6-kor indult el a te-
herszerelvény Budapestre, ahol másnap, augusztus 13-án, szombaton délután 4 óra-
kor a Fiumei úti Kerepesi temetőben nagyszabású szertartás keretében vettek bú-
csút a hősi halottaktól, akik közül tizenegyet ott temettek el. Az áldozatok közül 
Valgóczy Gyulát vasárnap Győrben hantolták el. Bár pénteken több helyütt is az 
jelent meg a sajtóban, hogy a budapesti temetésen megjelennek a kormány tagjai, 
élükön Imrédy Béla miniszterelnökkel, a kormányt végül dr. Mikecz Ödön igaz-
ságügy-miniszter képviselte. A búcsúztató beszédet mondók sorában ott volt Hor-
thy István is. A kormányzó a temetés előtti napon küldött részvéttáviratot kabinet-
irodájának főnöke, dr. Uray István által a Magyar Újságírók Egyesületének.51 

A történtek szomorú furcsasága, hogy a korabeli sajtó – a Magyar Távirati Iro-
dát is beleértve – híradásaiban az áldozatok közül szinte kizárólag az elhunyt hat 
újságíró, illetve a fotóriporter személyére koncentrált, életútjukról közölt ismerte-
tőket. A rajtuk kívül elhunyt két civil áldozatnak, valamint a két pilótának és a sze-
relőnek – nevük említésén túl – nem szenteltek figyelmet. A későbbiekben – 1943-
ig sikerült még nyomon követnem a hírekben az áldozatok emlékének ápolását – is 
kizárólag az újságírókról esik szó. 

 

 
51  Magyar Távirati Iroda, 1938. augusztus 12. 14 óra 50 p. 16. kiadás. 
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LOUIS MESSANCE FRANCIAORSZÁG VIDÉKI  
ÉS VÁROSI NÉPESSÉGÉRŐL 

 
 
 
 

A francia demográfiai kutatások egyik első képviselőjének, Louis Messance-nak 
(1734–1796) a nevét a 18. század utolsó harmadában gyakorta idézték 1766-ban 
megjelent Kutatások a népességről… című műve miatt.1 Életútja azonban az 1990-
es évek végéig feltáratlan maradt. É. Brian és Ch. Théré kutatásainak köszönhető, 
hogy mára már ismerjük a neves demográfus tevékenységét.2 Frédéric Grimm a 
Kutatások… megjelenése után egy levelében azt írta, hogy a műnek nem Mes-
sance, intendánsi titkár az egyedüli szerzője, hanem a főnöke, Jean-Baptiste-Fran-
çois de La Michodière (1720–1797), intendáns, statisztikus, majd államtanácsos is 
részese. Alfred Des Cilleuls, aki La Michodière statisztikai munkásságát tárta fel, 
az intendánst tekintette szerzőnek.3 

A szerzőség megkérdőjelezését illetően később is történt hasonló eset. 1778-ban 
M. Moheau név alatt megjelent egy demográfiai értekezés (Kutatások és vizsgáló-
dások Franciaország népességéről),4 amelyet a kortársak és a történetírók közül 
többen Jean-Batiste Auget de Montyon intendánsnak tulajdonítottak.5 Napjainkban 
Moheau-t  vagy egyedüli6 vagy társszerzőnek tekintik.7 L. Messance esetében ma 
már nincsenek kétségek, hogy ő a tényleges szerzője az 1766-ban megjelent mű-
nek. Az 1788-ben kiadott Újabb kutatások Franciaország népességéről című művé-
ben tisztázta a szerzőséget. La Michodière, Auvergne, később Lyon majd Rouen 
intendánsaként begyűjtette a három tartományból a születések, a házasságkötések 
és az elhalálozások számáról a regisztereket, két időpontra (1690–1699 és 1747–
 
1  (Louis) M. Messance: Recherches sur la population des généralités d’Auvergne, de Lyon, de 

Rouen et de quelques  provinces et villes du Royaume. Paris, 1766. 
2  Éric Brian–Christine Théré: Fortune et infortunes de Louis Messance (2 janvier 1734 – 19 avril 

1796). Population, 1998. Vol. 53, No 1. 45–59. 
3  Brian–Théré, 1998. 45–46. 
4  (Jean-Baptiste) M. Moheau: Recherches et considérations sur la population de la France. Paris, 

1778. 
5  Edmond Esmonin: Montyon, véritable auteur des „Recherches et considérations sur la population” 

de Moheau. Population, 1958. Vol. 13, No 2. 275–280. 
6  René Le Mée: Jean-Baptiste Moheau (1745–1794) et les Recherches…un auteur énigmatique ou 

mythique? In: M. Moheau: Recherches et considérations sur la population de la France (1778). 
Réedition, annotée par Éric Vilquin, Paris, 1994. 314–315. 

7  Éric Brian: Moyen de connaître les plumes. Étude léxicométrique. In: Moheau, 1994. 393. 
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1756) vonatkozóan. Az intendáns az összegyűjtött anyagot Messance-ra bízta, az-
zal a kéréssel, hogy folytassa a kutatásokat és eredményeit tegye közzé. Művét 
1763 nyara és 1765 tavasza között írta meg.8 

Messance Clermont-Ferrand-i polgár családból származott, apja fűszerkereske-
dő volt. Ő azonban nem az apja foglalkozását választotta, hanem pénzügyi hivatal-
nok lett, s így szegődött el 1759-ben La Michodière mellé titkárnak. 1765-ig dol-
gozott együtt az intendánssal, majd adóügyi tanácsosi hivatalt vásárolt a Saint-
Étienne-i adóelosztó körzetben, amelynek jövedelme módos polgári életet biztosí-
tott, lehetővé téve demográfiai kutatásait.9 

Messance, intendánsa ösztönzésére kezdett el demográfiai kutatásokat folytatni, 
La Michodière pedig a korabeli, a népességről alkotott felfogást kívánta cáfolni, 
mely szerint a királyság népessége csökken. Franciaországban 1801-ig nem volt ál-
talános és teljes népszámlálás, s az 1760-as évekig a népesség valós megbecsülésé-
re is csak néhány kísérlet történt. Ezek adatait azonban vagy igen szűk körben is-
merték, vagy még a művelt közvélemény is figyelmen kívül hagyta.10  

A becslések közül érdemes néhányat megemlíteni. A leginkább figyelemre mél-
tó a híres hadmérnök, Vauban marsall számítása volt. Királyi tized (1707) című 
művében a Colbert korától rendszeressé váló, az adóztatást szolgáló tűzhely össze-
írásokat (1681–1700 közöttieket) használta fel. Egy tűzhelyre 4,5 főt számolva, be-
szorozta az adókerületekben összesített tűzhelyek számával. Vauban törekedett a 
közadó (taille) alól mentes tűzhelyeket is figyelembe venni. Számításai szerint a ki-
rályságnak 19 094 146 lakosa volt.11 Gueuvin de Rademont, Vauban módszere 
alapján 19 762 346 főre becsülte a népességet.12 A mai demográfiatörténeti iroda-
lomban is csupán becsléseket találunk. L. Henry számításai szerint a 18. század 
elején kb. 21,5 millió fős volt a királyság.13 A marsall – a korabeli kezdetleges 
módszerek és szűk lehetőségek figyelembe vételével – nem becsülte túlzottan alul 
a lélekszámot. Saugrain, párizsi könyvkereskedő 1709-ben közreadta az 1693-as 
tűzhely összeírást, majd 1720-ban javított változatát jelentette meg.14 Az összeírás 
igen hiányos és egyenetlen, s a szerző csupán a tűzhelyek számát adta meg, de 
számítást nem végzett. 

 
 8  M. Messance: Nouvelles recherches sur la population de la France. Lyon, 1788. 4–5. 
 9  Brian–Théré, 1998. 50–51. 
10  Jacques Dupâquier–Bernard Lepetit: Le peuplement. In: Histoire de la population française. T. 2, 

De la renaissance à 1789. Dirigée par Jacques Dupâquier, Paris, 1995. 57. 
11  (Sébastien Le Prestre, marquis de) Vauban: Projet d’une dixme royale. (1707) Publiés avec une 

introduction et des notes par Éduard Coornaert. Paris, 1933. 157–159. 
12  Gueuvin de Rademont: Nouveau traité sur la dixme royale. Liège, 1715. 
13  Dupâquier – Lepetit, 1995. 65. 
14  (Claude-Marin) Saugrain: Dénombrement du Royaume par généralitez, élections, paroisses et 

feux. 2  vol., Paris, 1709., Saugrain: Nouveau dénombrement du Royaume par généralitez, élections, 
paroisses et feux. 2 vol., Paris, 1720. 
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A demográfiai ismeretek hiánya mellett ideológiai-politikai nézetek is éltették 
az ún. elnéptelenedés elméletet.15 Egyik legjelentősebb népszerűsítője Montesquieu 
volt, aki az abszolutizmussal szemben írt pamfletjében, a Perzsa levelekben kifej-
tette, hogy az ország népessége folytonosan csökken a romló erkölcsök és a rossz 
kormányzás miatt.16 A törvények szelleméről című művében arról írt, hogy az or-
szág földje 50 millió embert is el tudna tartani, de csak 14 millió fő lakja. A király-
ságnak a népszaporodást előmozdító törvényekre van szüksége.17 Montesquieu – a 
felvilágosodás gondolkodóinak többségéhez hasonlóan – a populacionisztika híve 
volt: minél nagyobb egy ország népessége, annál gazdagabb. 

Az új közgazdasági iskola megteremtői, a fiziokraták szerint a rossz kormány-
zás és az elmaradott mezőgazdaság miatt az ország népessége csak fogyhat. Fr. 
Quesnay arról értekezett, hogy a 17. század közepe óta csökken a népesség: 1650-
ben még 24, 1750-ben már csak 16 millió fő élt a monarchiában.18 A szintén fiziok-
rata Mirabeau márki, aki az 1750-1760-as években népszerű író volt, az elmaradott 
mezőgazdaságot okolta azért, hogy IX. Károly óta a népesség 19 millióról 15 mil-
lióra csökkent. A megoldás egyszerű: fel kell lendíteni a mezőgazdaságot, s akkor 
nőni fog a népesség is.19 

Az elnéptelenedés-elméletnek még számos híve volt, akik közül Voltaire-t talán 
érdemes kiemelni. La Michodière-rel folytatott levelezése hatására feladta elméle-
tét. A neves statisztikusnak sikerült meggyőznie, hogy az elnéptelenedés elmélet 
tévhit, Franciaország népessége növekszik, és nem csökken. 1756-ban Voltaire már a 
népesség növekedéséről értekezett, 20 millióra becsülve a királyság lélekszámát.20 

Az elnéptelenedés-elmélet az 1760-as évek közepén dőlt meg. Ekkorra alakult 
ki angol és német hatásra a francia politikai aritmetika (statisztika tan). Egyrészt 
megszülettek azok a módszerek, amelyekkel lehetővé vált a népességváltozás mé-
rése, másrészt igény keletkezett a társadalmi folyamatok, így a népességviszonyok 
megismerésére. Mindez találkozott az állam fiskális szempontú érdeklődésével. Az 
állam figyelmének a statisztika iránti felkeltésében La Michodière adatgyűjtésének 
és Messance művének jelentős szerepe volt.21 

 
15  Antonin Puvilland: Les doctrines de la population en France au XVIIIe siècle, de 1695 à 1776. Ly-

on, 1912. 61. 
16  (Charles-Louis de Sécondat, baron de la Brède et baron de) Montesquieu: Perzsa levelek. Ford.: 

Obrók Attila, Budapest, 1948. 202–205. 
17  Montesquieu: A törvények szelleméről. Ford.: Csécsi Imre, Sebestyén Pál. Utószó: Hahner Péter, 

Budapest, 2000. 628–629. 
18  Philippe Bourcier de Carbon: Les Recherches et considérations… et les controverses démog-

raphiques et économiques  de l’époques. In: Moheau, 1994: 435. 
19  (Victor de Riquetti, marquias de) Mirabeau: L’Ami des hommes, ou traité de la Population. 

(1756), Nouvelle édition  corrigée, Avignon, 1762. 95. 
20  Jean-Marc Rohrbasser: Les „Recherches et considérations sur la population de la France”: 

arithmétique politique et démographie. In: Arithmétique politique dans la France du XVIIIe siècle. 
Sous la direction de Thierry Martin, Paris, 2003. 322. 

21  Louis Chevalier: Préface à Moheau. Population, 1948. Vol. 3, No 2. 211. 
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Vauban módszere a tűzhelyek alapján történő népességszámításra az 1740-es 
évekig uralkodó maradt, mert ehhez álltak rendelkezésre az állam tűzhely összeírá-
sai. Az összeírásokat azonban sok kritika érte, mert általában hiányosak voltak: 
kimaradtak a taille-adó alól mentesített kiváltságosok (egyháziak, nemesek, kato-
nák, kiváltságos települések stb.) és az adót fizetni képtelen szegények. A tűzhely-
szorzószám mellett egyéb módszerek kezdtek elterjedni, mint az egyházközségek 
vagy a házak számának szorzata átlagos lélekszámukkal, vagy egy egységnyi terü-
let (pl. négyzetmérföld) átlagos népsűrűségének szorzata az ország területével. 
1695-ben Gregory King, angol közgazdász a házak száma alapján számolta ki 
London és Anglia népességszámát. A porosz evangélikus lelkész, Johann Peter 
Süssmilch az egységnyi területre eső népsűrűséget vette alapul: Vauban említett 
művének területi adatai alapján Franciaország népességét 25 millió főre becsülte.22 

Ezek a módszerek azonban épp olyan pontatlan eredményhez vezettek, mint a 
tűzhelyek alapul vétele. Megbízhatóbb forrásoknak bizonyultak a születések, a há-
zasságkötések és az elhalálozások regisztereinek használata, mert az egyházközsé-
gek mindhárom eseményt kötelesek voltak feljegyezni. A születések és a halálozá-
sok nyilvántartását I. Ferenc 1539-es, a házasságkötésekét III. Henrik 1579-es ren-
delete írta elő az egyházközségeknek. XIV. Lajos 1667-ben elrendelte, hogy ezután 
az egyházközségek két példányban kötelesek vezetni a nyilvántartást.23 Egy szüle-
tésre, házasságkötésre és elhalálozásra bizonyos számú népesség jutott, így a há-
rom mutató egy évre eső összes számát beszorozták vele.24 A három közül a leg-
megbízhatóbb mutatónak a születések számát tekintették már a kor demográfusai 
is, mert a születéseket regisztrálták a legpontosabban és ez a demográfiai jelenség a 
legkiegyensúlyozottabb.25 

A születésekre alkalmazott szorzószám ötlete valószínűleg a német filozófus 
matematikustól, Leibniztől származott, 1700-ból. Angliában és Németországban 
hamar elterjedt módszerré vált.26 Franciaországban először Saint-Pierre abbé hasz-
nálta 1733-ban. A népességszámlálás hasznosságáról értekezve a sziléziai Breslau 
példájára hivatkozott, ahol ily módon állapították meg a város lélekszámát: tíz éves 
átlagból számított évi születések számát beszorozták 27,5-del. Az abbé Párizsra al-
kalmazta a módszert, ismerve, hogy 1720-ban 17 679 gyermek született, így a fő-
városnak kerekítve 486 000 lakosa volt.27 

A módszert Daniel-Claude Trudaine (1703–1769), híres útépítő mérnök, 1730–
1734 között Auvergne intendánsa, majd pénzügyi intendáns, 1743-tól az utak és a 

 
22  Jean-Marc Rohrbasser: Comment compter la population? La méthode du multiplicateur aux XVIIe 

et XVIIIe siècles. Population & société, 2005. No 409, fevrier. 2–3. 
23  Émil Levasseur: La population française. Histoire de la population avant 1789 et démographie de 

la France. T. 1, Paris, 1889. 27. 
24  Rohrbasser, 2005. 1–2. 
25  M. Moheau: Recherches et considérations sur lapopulation de la France. Paris, 1778. 27–56. 
26  Guy Cabourdin–Jacques Dupâquier: Les sources et les institutions. In: Dupâquier T. 2, 1995: 40. 
27  (Charles-Iréné Castel de) Saint-Pierre: Ouvrajes de politique. T. IV, Rotterdam, 1733. 263–264. 
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hidak felügyelőségének igazgatja karolta fel. 1740-ben Aubert de Tournay, limoge-
i intendánsnak írott levelében azt javasolta, hogy két különböző időpontra vonatko-
zóan a születésekre, a házasságkötésekre és az elhalálozásokra alkalmazott szorzó-
számokkal végeztessen népességszámítást. Trudaine több auvergne-i település, két 
időpont közötti népességszámát ezzel a módszerrel állapította meg, bizonyítva a 
népességnövekedést.28 La Michodière Trudaine hatására fogott bele a már említett 
adatgyűjtésébe. Trudaine-hez hasonlóan jó kapcsolatokat ápolt a híres fiziokrata 
közgazdásszal, Limoge intendánsával, 1774–1776 között Franciaország pénzügyi 
főellenőrével, Anne-Robert-Jacques Turgot-val, akivel sikerült elfogadtatnia a né-
pességszámítás új módszerét.29 

Trudaine nagy tekintélynek örvendett a politikai élet legmagasabb köreiben is, 
ezért minden, az állam által készíttetett adatgyűjtés anyagához hozzáférhetett. Le-
hetőségeit egy geográfus abbé Jean-Joseph Expilly számára használta ki, aki az 
1750-es években több földrajzi művet publikált. Az 1760-as évek elejétől belefo-
gott Franciaország geográfiai szótárának elkészítésébe, amelyből hat kötetet jelen-
tetett meg, de nem fejezte be sosem.30 A szótár önmagában nem volt különösen 
eredeti ötlet, a Saugrain-féle szótárt vette alapul.31 Az újdonság a népességről írt 
részben volt, amelyet külön is publikált, egy évvel Messance műve előtt.32 

Ez volt az első, nyilvánosan hozzáférhető munka, amely a népességviszonyok 
bemutatásával bizonyította a népesség növekedését. 1762-ben írt tanulmányában 
még a tűzhelyek alapján (1 tűzhely × 4,5 fővel) 20 905 413 főre számította ki a né-
pességet. Rájött azonban, hogy rendkívül hiányosak a tűzhely jegyzékek, ezért  a 
szótárában már Trudaine és La Michodière módszerét követve két periódusra 
(1690–1701 és 1752–1763 átlagára) vonatkozóan becsülte meg az egyházközségi 
regiszterekből, a születések alapján a népesség számát, egy születésre 25-ös szor-
zószámot alkalmazva. Ezek szerint az 1690–1701 közötti évek átlagszületései alap-
ján a királyságnak 19 millió fős népessége volt, míg 1752–1763 átlaga alapján 
22 014 317 fős, vagyis 16%-kal nőtt a népesség.33 

A tudós abbé az 1770-es évek végén is készített egy becslést az 1769–1777 kö-
zötti születések alapján, amelyből azonban hiányzott Lotaringia és Párizs lélekszá-
ma. Rövid írásában a népesség nemek, korcsoportok és foglalkozás szerinti meg-
oszlásáról is készített táblázatot. Számítása szerint Franciaország népessége 

 
28  Le Mée, 1994. 329.  
29  Bernard Bru: De La Michodière à Moheau: l’évaluation de la population par naissance. In: 

Dupâquier 1995: 501–503. 
30  (Jean-Joseph d’) Expilly, abbé: Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et 

de France. 6 vol., Paris 1762–1770. 
31  (Claude-Marin) Saugrain: Dictionnaire universel de la France ancienne et moderne, et da la 

Nouvelle France. 3 vol., Paris, 1726. 
32  Abbé Expilly: De la population de la France. Paris–Amsterdam, 1765. 
33  Edmond Esmonin: L’Abbé Expilly et ses travaux statistique. Revue d’Histoire moderne et 

contemporaine, 1957. T. IV, octobre–décembre. 273–275. 
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24 129 200 fő volt, amely 1752–1763-hoz viszonyítva 9,6%-os, 1690–1701-hez vi-
szonyítva 27%-os gyarapodást jelentett.34 

Trudaine, La Michodière, Expilly és Messance kezdeményezései a központi 
kormányzatra is hatással voltak. 1772-ben Terray abbé, pénzügyi főellenőr elren-
delte az intendánsoknak, hogy 1770-től visszamenően ezután minden esztendőben 
gyűjtessék össze minden egyházközségből a keresztelések (születések), a házas-
ságkötések és a halálozások adatait. A szorzószám megállapításához 1774-ben uta-
sította az intendánsokat, hogy minden almegbízotti körzet székhelyén és három 
környező községben végeztessenek teljes körű népszámlálást. Az anyaggyűjtés – 
kisebb megszakításokkal – a forradalomig tartott. Eredményeként jelentős forrás-
bázis halmozódott fel, amely hivatalosan ugyan nem volt nyilvános anyag, de az il-
letékesek hozzáférhettek. Messance, La Michodière révén, aki a pénzügyi főellenőr 
mellett működő statisztikai hivatalt vezette, az Újabb kutatásokban hasznosította is. 
Napjaink demográfia történészeinek szintén az egyik legfontosabb forrása.35 

A Párizsba került összeírásokat 1784 és 1791 között la Michodière rendszerezte, 
egybeszerkesztve az egyes települések demográfiai adatait a Cassini-féle térképek 
lapjaival. Az 1781–82–83-as esztendőkre vonatkozó összeírásokat a Királyi Tudo-
mányos Akadémia Essai pour connaître la population du Royaume (Kísérlet a ki-
rályság népességének megismeréséhez) címen 1786-ban megjelentette Dionis de 
Séjour, Condorcet és Laplace neve alatt. Az anyag tényleges szerkesztője La 
Michodière volt, ezért La Michodière-féle összeírásnak nevezték. Országos átlag-
ban a születések számát 26-tal, Párizsra vonatkozóan 30-cal szorozta be, s így ke-
rekítve 25 millió fős népességet kapott.36 

Messance az előszavában Expilly geográfiai szótárát méltatja, mert bizonyította 
a népesség növekedését, s az ő kutatásai is ezt támasztják alá. A lélekszám megál-
lapításához ő is a születések számát tartja a legmegbízhatóbbnak. Mivel évente 
nagy ingadozás lehet, tíz éves átlagokat érdemes számolni. Messance felismerte, 
hogy vidéken és a kisvárosokban magasabb a születések aránya, mint a városok-
ban, és általában meghaladja a halálozás arányát.  A közép-és nagyvárosok csak a 
vidéki bevándorlással képesek növekedni.37 

A szorzószám lehető legpontosabb megállapítását tekinti a legnehezebb prob-
lémának, mivel a népességszám és a születések száma közötti arány településen-
ként ingadozik. Bizonyos számú településen teljes körű népszámlálást, a nagyvá-
rosokban pedig reprezentatív felméréseket szükséges végezni. Vidéken kisebb, a 
városokban nagyobb a szorzószám. Lyon népességszámának vizsgálata kapcsán 
felsorolja azokat a demográfiai jellemzőket, amelyek emelik a szorzószámot. A 
 
34  Abbé Expilly: Au Roi. Nice, 1780. 6. 
35  Louis Chevalier: Préface à Moheau. Population, 1948. Vol. 3, No 2. 212. 
36  Éric Brian: Nouvel essai pour connaître la population du royaume. Histoire des sciences, calcul 

des probabilités et population de la France vers 1780. Annales de Démographie historique, 2001. 
No 2. 174–176. 

37  Messance, 1766. 2. 



LOUIS MESSANCE FRANCIAORSZÁG VIDÉKI ÉS VÁROSI NÉPESSÉGÉRŐL 

 

239 

nagyvárosokban sokféle olyan népesség él, amely demográfiailag improduktív: sok 
a nőtlen és a hajadon, kolostorok, zárdák, kórházak és kollégiumok vannak. Ezt a 
populációt a talált gyermekek nagyobb száma sem ellensúlyozza.38 A szorzószám-
hoz végzett népszámlálásokat a modern demográfiatörténet is felhasználja, mivel 
számára sincs más megoldás a népességbecsléshez.39 

Messance három, egymástól különböző jelegű adókerület (Auvergne, Lyon, 
Rouen) népességváltozását vizsgálta. Auvergne 987 településéből 17 településen 
(városban, kisvárosban, falvakban) végeztek teljes népszámlálást vagy reprezenta-
tív felmérést. Egy születésre 24,53 fő, egy házasságkötésre 113, 87 fő jutott. Egy 
család átlagos létszáma 5,16 fő volt. A két adatból a termékenységet is kiszámolta: 
egy házasságkötésre 4,64 születés esett. Megállapította azt is, hogy több a nő, mint 
a férfi: 100 férfire 102 nő jut. A 17 település mutatóit vetítette ki az egész adókerü-
letre. Az egy évre jutó születések számát az 1747–1756 közötti tíz év átlagából adta 
meg, a 24,53-as szorzószámot 25-re kerekítve. Tudatában volt annak, hogy ez a 
szám sem teljesen valós, mert a születések nyilvántartása sok helyütt hiányos lehe-
tett. Auvergne-ből mindig jelentős volt a szezonális elvándorlás is, amely tovább 
növelte a pontatlanságot. Halálozást nem számolt, mert a tartományban a rendelke-
zések ellenére szokásban maradt, hogy az első áldozás előtt elhunyt gyermekeket 
nem regisztrálták.40  

A fentiek alapján az adókerületnek 1747–1756 átlagában 615 110 lakosa volt. 
Ezután összehasonlítást végzett az 1690–1699 közötti évek átlagával, de az utóbbi 
dátumokra vonatkoztatva nem állt rendelkezésre minden egyházközségből a szüle-
tések száma, ezért a már említett 17 település népességváltozását vetette össze, s 
megállapította, hogy 21,33%-kal nőtt a népesség.41 Lényegében a másik két adóke-
rületre vonatozóan is hasonló módszerrel járt el. A lyoni adókerületben 1749–1758 
közötti tíz esztendőről állt rendelkezésére összegyűjtött anyag. 26 településen vé-
geztek teljes népszámlálást vagy reprezentatív felmérést, melynek eredményeként 
kerekítve 24-es szorzószám jött ki a születésekre. Az átlagos évi 17 975 születés 
alapján az adókerületnek 431 400 fő volt a népessége. A visszatekintő népesség-
számításhoz 133 egyházközség születési adatai álltak rendelkezésére. Ezek alapján az 
adókerület népessége 1690–1699 és 1749–1758 között 14%-kal gyarapodott.42 

A roueni adókerület népessége volt a legnagyobb. A szorzószám megállapításá-
hoz 105 településen készítettek teljes népszámlálást vagy mintavételeket, amelyek-
ből az derült ki, hogy aránylagosan több az egyházi, a nőtlen és a hajadon, mint a 
másik két adókerületben, ezért magasabb szorzószám (27,55) jött ki. 1752–1761 át-
lagában a 25 025,3 fő éves születés alapján az adókerületben 689 437 lakos élt. A 
 
38  Messance, 1766. 40. 
39  Michel Fleury–Louis Henry: Pour connaître la population de la France depuis Louis XIV. Plan de 

travaux par sondage. Population, 1958. Vol. 13, No 4. 665–666. 
40  Messance, 1766. 7–14. 
41  Messance, 1766. 18. 
42  Messance, 1766. 27–35. 
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korábbi időponthoz aló hasonlításból Messance kihagyta a nagyvárosokat. 1690–
1699 átlagában évente 12 069, 1752–1761 átlagában 12 304 születés volt. Az adó-
kerület népessége tehát alig (1,9%) növekedett.43 

A szerző a puszta népességszám becslésén túl egyéb demográfiai folyamatokat 
is vizsgált, mint a települések átlagos lélekszámát, a termékenységet, a férfiak és a 
nők arányát, a családok létszámát és az átlagéletkort. Művének jó részét azonban a 
városi népesség vizsgálatának szentelte, mivel a városokban általában jobbak vol-
tak a születési nyilvántartások és a szorzószámhoz szükséges mintavételeket is 
könnyebb volt elvégezni. Messance a lélekszám számításakor sem a Kutatásokban, 
sem az Újabb kutatásokban nem különítette el a kisvárosokat a falvaktól, mind-
egyiknél általában 25-tel szorozta a születések számát, míg a városok esetében 28-
cal. A vidéki és a városi népesség arányát tehát nem adta meg.44 

A Kutatásokban Messance 33 város 1690–1699 és 1752–1761 közötti népes-
ségváltozását számította ki, természetesen avval a célzattal, hogy bizonyítsa népes-
ségük növekedését. A szemügyre vett legtöbb város a három vizsgált adókerületben 
feküdt, de a sorban a délvidékről, Elzászból és a párizsi adókerületből is szerepeltek. 
A számba vett városok népessége a két időpont között átlagban csupán 6%-kal nö-
vekedett.45 A 33 város között azonban igen nagy szóródás volt. A délvidéki város-
ok még az 1760-as évek elejére sem heverték ki az 1721-es pestisjárvány okozta 
népességcsökkenést. 1752–1761 között Marseille-nek 5,2, Toulonnak 24,2%-kal 
volt kevesebb lakosa, mint 1690–1699 között. Más régióban is voltak csökkenő 
népességű városok. Rouennak 1690–1699 között 68 572, 1752–1761 között 63 588 
lakosa volt, vagyis 7,3%-kal csökkent a népesség.46 

A növekvő népességű városok valamelyest többségben voltak. Messance külön 
kiemelte az ország két legnagyobb városát, Párizst és Lyont. Párizsra 30-as szorzó-
számot alkalmazott. Ezek alapján 1690–1699 között 509 640, 1752–1761 között 
576 630 fő (+13,14%) lakott a fővárosban. Lyonnak az első dátum idején 105 700, 
a második idején 115 836 (+9,6%) lakosa volt.47 A leggyorsabb növekedést nem a 
nagyvárosok és a középvárosok diktálták, hanem a kisvárosok. Az auvergne-i 
Issoire népessége az első dátum idején 3250, a második idején 4450 fő (+36,9%) 
volt. A lyoni adókerületben Roanne népessége 28,9, az auvergne-i Aurillac népes-
sége 23,5%-kal nőtt.48 Természetesen 33 városból nem következtethetünk Francia-
ország városi népességének alakulására. 

Messance a királyság népességére is készített becslést, de nem a születések 
alapján, mivel az egész országra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre a születési 
regiszterek. Az általa feldolgozott tartományokban és városokban egy egyházköz-
 
43  Messance, 1766. 71–77. 
44  Messance, 1788. 49–51. 
45  Messance, 1766. 252–254. 
46  Messance, 1766. 101. és 254. 
47  Messance, 1766. 56–58. és 176. 
48  Messance, 1766. 209., 227., 231. 
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séghez átlagban 600 fő tartozott. Franciaországban 39 894 egyházközséget írtak 
össze. Ez alapján 23 909 400 főt kapott.49 

Az Újabb kutatások… (1788) részben a Kutatások… folytatása, részben azonban 
új anyagokat is tartalmaz, így az 1771–1780 közötti általános demográfiai jelensé-
gekről, de főleg a vizsgált városok körét bővítette ki jelentősen. Vizsgálódásai alap-
ján úgy ítélte meg, hogy 1752–1761-es periódushoz képest csökkent a halandóság, s 
a születések mindig meghaladták a halálozást, vagyis a népesség növekedett. A fölös 
vidéki népesség a városba költözött. A születések alapján, 25-ös szorzószámmal, a 
vidéki és a kisvárosi népesség létszámát az 1771–1780 közötti évek átlagában 
21 380 325 főre becsülte.50 A falvakat és a kisvárosokat most sem különítette el, vi-
szont az általa jelentősebbnek nevezett városokat viszonylag pontosan számba vette, 
a felsorolt 68 város közül a legkisebb népességű (7344 fő) Auch és Soisson volt. Lé-
nyegben a közép- és nagyvárosokat különítette el demográfia tulajdonságaik alapján 
a falvaktól és a kisvárosoktól. A közép- és nagyvárosok népességét, 27-28, Párizsra 
30-as szorzószámmal, 2 444 754 főre számította. Így a királyság népességét az 1771–
1780 közötti évek átlagában 23 825 079 főnek számította, lényegében ugyanannyi-
nak, mint 1766-ban, de azzal a megjegyzéssel, hogy az 1766-os számítás nem volt 
statisztikailag megalapozott, vagyis kevesebb volt a népesség.51 Egy évtizeddel koráb-
ban a másik neves demográfus, Moheau is hasonló adatot (23 817 930 fő) számolt.52 

Az Újabb kutatások… nagy érdeme a közép- és nagyvárosok hierarchiájának felál-
lítása. A 68 városból nyolcat számolt 50 ezer főn felülinek, vagyis tekintett nagyvá-
rosnak: Párizs 600 600, Lyon 151786, Marseille 85 434, Bordeaux 79 692, Rouen 
70 644, Lille 65 772, Nantes 56 927 és Toulouse 54 992 lakos. Messance a közép- és 
nagyvárosok földrajzi megoszlásáról is készített kimutatást, mely szerint az északi régi-
óban él népességük 52,67, a középső régióban 20,42, a déli régióban pedig 26,91%-a.53  

Az egyik legismertebb várostörténeti monográfia szerzője, B. Lepetit szerint 
1780 körül 88 városnak volt tízezer vagy annál több lakosa. Messance tehát húsz 
várost veszített szem elől, amely jelentős eltérés. Az ötvenezren felüli nyolc város 
sorrendje azonban megegyezik. Lepetit általában néhány ezerrel több népességet 
számolt, mint Messance. Párizs népességét Messance 600 600 főre, Lepetit 604 000 
főre. Lyon, Marseille és Toulouse népessége megegyezik a két táblázatban.54 
Messance 68 és Lepetit 88 városából 68 népességhierarchiája sem különbözik lé-
nyegesen. Messance azonban 10–15%-kal alulszámolta a városi népességet.55 

Az 1780-as években a demográfusokon kívül mások is készítettek lélekszám-
becsléseket. La Michodière már említett 1783-as 25 milliós becsléséhez igen közel 

 
49  Messance, 1766. 373. 
50  Messance, 1788. 48. 
51  Messance, 1788. 51–52. 
52  Moheau, 1778. 66. 
53  Messance, 1778. 51–52. 
54  Bernard Lepetit: Les villes dans la France moderne (1740–1840). Paris, 1988. Annex 2. 
55  Lepetit, 1988. Annex 2. 
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állt a volt pénzügyi főellenőr, Necker 1784-es számítása, mely szerint a királyság 
népessége 24 676 000 fő.56 A híres kémikus, aki gazdasági szakíró is volt, La-
voisier 25 060 992 lélekszámot számolt. Az angol utazó és mezőgazdasági szakíró, 
A. Young szerint a királyság népessége 26 363 074 fő.57 

A 19. század végi neves demográfia történész, É. Levasseur szerint 1770-ben 
24, 1789-ben 26 millió volt a királyság népessége.58 AZ 1950-es évektől nagysza-
bású forrásgyűjtés és feldolgozás kezdődött, hogy a 18. századi módszer alapján új 
számítások szülessenek. J. Bourgeois-Pichat az évi születések számát valamelyest 
megemelte, a 25-ös helyett pedig 26-os szorzószámot használt. Így nagyobb népes-
ségszámot kapott. E szerint 1776-ban 25 612 000, 1781-ben 26 098 000, 1786-ban 
26 596 000, 1789-ben 27 022 000 lakosa volt a monarchiának.59 

L. Henry és Y. Blayo az 1970-es évektől újabb forrás vizsgálatba kezdett, amely-
ből kiderült, hogy az egyházközségek regisztrációi nem voltak teljesek. A születések 
helyett lényegében csak a keresztelések száma ismert, a keresztelés előtt elhunyt 
csecsemőket ritkán tartották nyilván. A protestáns és a zsidó felekezetűek születési 
regiszterei sem pontosak. Nem tartották nyilván a ki- és bevándorlókat, és a szezo-
nális migrációt sem. Auvergne tartományon kívül még több helyen szokásban ma-
radt, hogy az első áldozás előtt elhunyt gyermekeket nem tartották nyilván.60 

A két demográfia történész következtetése egyértelmű volt: a 18. században mind a 
születéseket, mind a halálozásokat jelentősen alulregisztrálták, vagyis az ország népes-
sége nagyobb volt, mint ahogy eddig becsülték. Öt éves átlagokat véve a születések 
alapján az alábbi becslésre jutottak: 1740–1744-ben 24 614 000, 1765–1769-ben 
(amikor Messance becslése készült) 26 566 000, 1780–1784-ben 27 550 000 fő 
lakta a királyságot.61 Napjainkban többnyire ezt a számítást fogadja el a szakmai 
közvélemény, többek között a J. Dupâquier szerkesztette demográfiatörténet is.62 É. 
Brian demográfia történésznek azonban különvéleménye van, mely szerint Henry 
és Blayo számai túlbecsültek. Eltérő számítási módszert alkalmazva, az 1780-as 
évek átlagában Franciaország népessége 24 526 000 fő volt, de 4,3%-os bizonyta-
lansági aránnyal, vagyis 1 067 000 fővel lehetett több, de kevesebb is.63 L. 
Messance az első verzió szerint tehát jócskán alulbecsülte az össznépességet, a má-
sodik szerint viszont közel járt a valós becsléshez. 

 
56  Jacques Necker: Oeuvres complètes. Aperçu sur l’administration des finances. Contributeur 

Auguste-Louis de Staël-Holstein. T. IV, Paris, 1820–1821. 364. 
57  Dupâquier–Lepetit, 1995. 58–59. 
58  Levasseur T. 1, 1889. 288. 
59  Jean Bourgeois-Pichat: Évolution générale de la population française depuis le XVIIe siècle. 

Population, 1951. Vol. 6, No 4. 644. 
60  Henry–Blayo, 1975. 82–85. 
61  Henry–Blayo, 1975. 93. 
62  Dupâquier–Lepetit, 1995. 61. 
63  Éric Brian: Nouvel essai pour connaître la population du royaume. Histoire des sciences, calcul 

des probabilités et population de la France vers 1780. Annales de Démographie historique, 2001. 
No 2. 175–176. 
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JÓSIKA JÁNOS ÉS CSÁKY ROZÁLIA  
HÁZASSÁGÁNAK ELSŐ ÉVEI  

A CSALÁDI LEVELEZÉS TÜKRÉBEN 
 
 
 
A fiatal Jósika János báró (1778–1843), Jósika Antal kolozsi főispán fia, 1802-ben 
vette feleségül a 18. századi Erdély erős női arisztokrata egyéniségei közé tartozó 
Csáky Kata grófnő1 unokáját, Csáky Rozáliát (1784–1850), aki a felvidéki ághoz 
tartozó Csáky János – kolozsi főispán – és Bethlen Rozália legfiatalabb lánya volt. 
Jósika 1803-ban számfeletti táblabíró, 1812-től Hunyad vármegye főispánja, 1816-
tól főkormányszéki (guberniumi) tanácsos, 1819-től titkos tanácsos, a főkormány-
szék alelnöke, majd elnöke lett. A házaspár kilenc megszületett gyermekéből hat 
érte el a felnőttkort, három fiú (Samu, Lajos és János) s három lány (Antónia, Joze-
fa, Druzsina).2 Rozáliára erdélyi kortársai nem a nagyhatalmú férj, a főkormány-
széki elnök társaként, hanem egy újító szellemű, vállalkozásokra kész asszonyként 
tekintettek.3 A családi levelezés alapján azonban egyértelmű, hogy az arisztokrata 
nők is csak életük bizonyos időszakában tudtak gazdasági-szervezői szerepet vál-
lalni. A férjéhez érzelmileg erősen kötődő Csáky Rozália házasságkötése utáni eső 
évtizede sem a gazdálkodással, hanem a gyermekszüléssel és a kisebbek nevelésé-
vel telt el.4 

 
1 A tanulmány a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú kutatóegyetemi pályázat kereté-

ben és támogatásával készült. A Csáky és a Jósika család kapcsolatairól: „Minden örömöm elegyes 
volt bánattal” Csáky Kata levelezése. Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt 
írta: Papp Klára, Debrecen, 2006. 408. (továbbiakban Papp K. 2006.) 

2 Jósika János (1778–1843) fiai: Sámuel (1805–1860), Lajos (1807–1891) és János. A lányok közül 
Antóniát és Jozefát említi Csáky Rozália gyászjelentése (ők tehát a felnőttkort elért lányok voltak, 
Jozefa már hamarabb elhunyt, mint anyja, neki gyermekei lehettek ott a búcsúztatáson), Druzsina 
neve pedig egy 1822. június 28-án, Bécsből írott levélben szerepelt: „Kis Drusinámat ölelem.” 
1824. november 2-i levelében az utóirat: „Jankót csókolom”. Uo. Az EME levéltára a KmOL-ban, 
a branyicskai báró Jósika család hitbizományi levéltára. (A továbbiakban: Jósika hitb. lt.) No. 552. 
Két gyermekük meghalt – Antal hatévesen 1810-ben, Rozália háromévesen, 1811-ben –, őket a je-
zsuita templomba temették. Sas Péter: A kolozsvári piarista (egykori jezsuita) templom sírfeliratai. 
Lymbus, Magyarságtudományi Közlemények, 2007. 168. (továbbiakban Sas P. 2007.) 

 Papp Klára: Csáky Rozália grófnő cukormanufaktúrájának kezdetei. Emlékkönyv Orosz István 70. 
születésnapjára. Szerk Angi János és Ifj. Barta János, Debrecen, 2005. 139–153. (továbbiakban 
Papp K. 2005.) valamint „Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember” Tanulmányok a 
Csáky család 17–19. századi történetéből. Debrecen, 2006. 223. (továbbiakban Papp K. 2006/a.) 

4 Jósika hitb. lt. No. 146. Jósika Antal feleségéhez írott levelek, No. 400. Jósika Jánosnak írott levelek 
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A Csákyak erdélyi ágánál és a Jósika családban is élénk levelezést folytattak a 
családtagok. Ezért Csáky Rozália is gyakran váltott üzenetet férjével, anyjával, 
majd fiaival, de fennmaradt a férj levélhagyatéka, apjával, anyjával, húgával való 
üzenetváltása is.5 Ebből a gazdag anyagból a házaspár korai éveire vonatkozó irat-
anyagot tanulmányoztam át, amely alkalmas lehet a családi kapcsolatok és szere-
pek bemutatására, s magyarázhatják Rozália grófnő önálló tevékenységre vonatko-
zó ambícióit is. 

A két fiatalnak nem okozott nehézséget a megismerkedés, hiszen a kolozsvári 
városközpontban, a két család háza egymás mellett állott. Gyermekkorában Rozáli-
át anyja, Bethlen Rozália a nagyanyjához, Csáky Katához adta, hogy nagyobbrészt 
a nagyapja, Bethlen Miklós erdélyi kincstartó által megszerzett küküllővári kas-
télyban, vagy a buzai kúriában nevelkedjen. A mélyen vallásos, de kiváló gyakorla-
ti érzékkel bíró, jól gazdálkodó Csáky Kata grófnő unokáitól komoly tanulást és 
hasznos foglalatosságokat kívánt. A gyermekekkel (az 1791-ben himlőben meghalt 
Katicával, Pepivel, majd Rosalival) nevelők foglalkoztak, akik németül és franciá-
ul, de magyarul is írni és olvasni tanították őket. 1785 októberében már a legkisebb 
lány neve is feltűnt a grófnőnek lányához küldött levelében: „A gyermekek frissen 
vannak Istennek hála, Katicsa gyakran kérdi, mikor jüssz vissza, kis Rosáli is kér-
di: Vo isz di kláni Mama…”.6 A levelezésből ítélve a grófnő a lányokat bevezette a 
hímzés rejtelmeibe, s az olvasás és a gyakori levélírás fontosságára is példát adott 
számukra, sőt el is várta tőlük, hogy szüleiknek, s a család ismerőseinek írjanak.7 
Csáky Józsefet, Pepit Kolozsváron iskoláztatták, a lányok további iskolába küldé-
séről azonban nem maradtak források. 

Rozália nagyanyjának, Csáky Katának 1794-ben bekövetkezett halála után már 
biztosan anyjával lakott.8 Ezért több időt töltött Kolozsvárt, de feltételezhetően a 
bécsi rokonságnál (nagyapjának testvére, Bethlen Gábor Khevenhüller Jozefát vet-
te feleségül) is megfordulhatott. Jellemének formálódására minden bizonnyal nagy 
hatással volt nagyanyja, anyjával viszont éppen fiatal lányként került konfliktusba. 
Bethlen Rozália ugyanis – Jósika Antalnak az első férjével, Csáky Jánossal való jó 

 
5 A Csákyakról írott korábbi tanulmányaim megírása idején a levelezésnek Csáky Rozáliára vonat-

kozó anyagát csak részben ismertem, annak nagyobb részét a legutóbbi (2009. novemberi) kutató-
utam során sikerült megtalálnom. A házaspár levelezésének egy részét (az 1825. évi bécsi és po-
zsonyi utazásra vonatkozó Jósika János levelek) felhasználtam az Egyed Ákos 80. születésnapjára 
készülő emlékkönyvbe írott tanulmányomban. Papp Klára: Jósika János és az 1825. évi pozsonyi 
országgyűlés. (kézirat) 

6 Nagyalmás, 1785. október 30. „A gyermekek frissen vannak, Istennek hála. Katica tanul, a két ki-
csi páter Inokaival veszekedik, P. Evának híjják.” Papp K. 2006. 263. 

7 Papp K. 2006. 345. Csáky Kata 1792. május 26-i levele. 1792. július 7-én azt írta lányának, hogy a 
gyermekek levelét „a gubernátorné [Palm Jozefa grófnő] kacagva olvasta el.” Uo. 349. 

8 1794 márciusában azonban még biztosan nagyanyjával volt, mert a 10-én írott levélben így szól a 
híradás: „Rosali vagy két nap köhögött, de már jobban vagyon.” Az öreg grófnő utolsó levele már-
cius 22-én, Küküllővárt kelt, mivel már nem tudott járni, feltehetően az előző, hely megjelölése 
nélküli levelet is onnan küldte. 
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kapcsolata miatt – nem támogatta egyértelműen a korábbi években felvetődött, s 
akkor még általa is elfogadhatónak vélt tervet, hogy a fiatal Jósika János vehesse el 
a lányát.9 Egy szenvedélyes és megbántódottságot tükröző levélváltás után Jósika 
Antal nyugodt tárgyilagossága végül meggyőzte Bethlen Rozáliát, hogy a házasság 
mindkét családnak előnyös, s ezért nem tehetnek gyermekeik boldogulása ellen.10 

Cserey Farkas Jósika Jánosról úgy tudta, hogy „Ez oskoláit itt [Kolozsvárt] vé-
gezte, azután Bécsbe az udvari Cancellarian practisalt, onnan le jövén, utazni ment 
Olasz országba…”.  Kazinczy Ferenc is szimpatizált vele és családjával, hiszen úgy 
értesült: apja, Jósika Antal kolozsi főispán a magyar színjátszást támogatta, János 
pedig „…egy magyar nyelvű erdélyi újság kiadásán fáradozott”.11 

A családi levelezés teljes mértékben alátámasztja az értesüléseket. 1792-ben Jó-
sika János Kolozsváron tanult, innen tudósította apját az új rektor megérkezéséről, 
s arról, hogy számára a kért újságokat elküldte.12 

A szebeni szabadkőműves páholytag apa tudatosan igazította fia lépéseit az elő-
haladás útján.13 Fontosnak tekintette, hogy nyelveket tanuljon, jó kapcsolatokat 
építsen, gyakorlati tapasztalatokat szerezzen. A Jósika Antalhoz írott levelek között 
1799-ből már a délvidéki és itáliai utazásokról is maradt fenn leírás. Július 3-án 
Péterváradról jött a hír arról, hogy Karlovácon a „rácz érsek” Sztatimirovics fogad-

 
 9 Bethlen Rozália férje, a felvidéki ághoz tartozó Csáky János, kolozsi főispánként Jósika Antal 

elődje volt a főispáni székben. Az asszony már a nyolcvanas években kezdeményezte a válást a 
felvidéki birtokra visszaköltözött férjétől, amit a kilencvenes évek közepére pápai jóváhagyással 
ért el. Ekkor kötött második házasságot a református Wass Sámuellel. Papp K. 2006. 36.  

10 A házasságkötést megelőző levélváltást s annak következményeit „Az erdélyi Csákyak” című aka-
démiai doktori értekezésemben (Debrecen, 2008.) bővebben tárgyalom. Bethlen Rozália fiának, 
Józsefnek házassági tervét sem támogatta, aki 1813-ban Bánffy György gubernátor árva unokáját, 
Rhédey Teréziát vette feleségül. Két gyermekük megszületése, s nagyapja 1822-ben bekövetkezett 
halála után azonban az asszony elhagyta férjét, mással élt, sőt már 1826-ban válást is kezdeménye-
zett. Jósika hitb. lt., No. 640. 

11 Kazinczy már 1809-ben írt Jósikának, s amikor 1816-ban Erdélyben járt, Branyicskán is megfor-
dult, s a következő véleményt fogalmazta meg rokonának: Teleki „…Cancellárius nekem azt 
beszéllte, hogy jobb fej az egész Erdélyben nincs, mint Jósika János, ’s igazat mondott.” Enyedi 
Sándor: Kazinczy Ferenc és Jósika János levelezése. Irodalomtörténeti közlemények, 103. 1999. 
1–2. 205–210. 

12 Jósika hitb. lt. No. 142. Jósika Antalhoz írott levelek. 1792. szeptember 21-én keltezett levél. Arról 
is beszámolt apjának, hogy a lábán keletkezett „valamely fokadék” miatt nem tud csizmát húzni, s 
ezért panaszkodott arra: „három iskolát el is mulattam”. 

13 Jósika Antalt – aki a család branyicskai ágából való – ott találjuk az első szabadkőműves páholy-
tagok sorában. A szebeni Szent András páholynak 1778 körül Bánffy György és Bánffy Farkas 
után lett tagja, hozzájuk csatlakozott Aranka György, Teleki Ádám, Esterházy János, vagy a ké-
sőbbi kincstartó, Bethlen József, vagy a szebeni lapkiadó, Martin Hochmeister is. Erdély története 
1606-tól 1830-ig. Szerk. Makkai László és Szász Zoltán Bp., 1986. (továbbiakban Erdély története 
II.) 1070. Jósika Antal Teleki Sámuel sógora és bizalmasa volt, aki könyvei ügyében levelezett ve-
le. Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Kolozsvár, 1997. 179. 
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ta azt a négy ifjút, akik együtt utaztak, s onnan vették útjukat Eszék felé.14 Július 
26-án már Fiuméból írt, ahová előző nap érkeztek meg.15 Zágrábban – ahol negyed-
fél napot mulattak – a Kancellár két öccsével együtt a bánnál és a püspöknél vendé-
geskedtek, de a városban is alaposan szétnéztek: „Zágráb egy meglehetős régi vá-
ros, amelyben a commerciumok, nevezetesen a magyar és ausztriai produktumokra 
nézve tízszerte nagyobbnak képzeltem.” Postakocsival mentek tovább Carlstadton 
keresztül Fiuméba, amely köves, nehéz és viszontagságos út egy hétig tartott: „Pos-
tán jöttünk, mégsem kaptunk egyebet ökörnél és úgy fizettünk, mint a postalovat, 
még azért is négy-öt órát várakoztunk.” Jósika Fiuméban is találkozott magyarok-
kal, többek között egy bizonyos Szögyényi úrral, aki kísérőjévé vált, s elvitte a gu-
bernátorhoz, majd a vicegubernátorhoz, Orlandóhoz is. Természetesen a tenger je-
lentette az utazóknak a legnagyobb élményt, amit a szállásukról is látni lehetett, s 
amelyről apjának a következőképpen lelkendezett: „aki soha nem látta, legelsőbben 
rendes sensatiót csinál”. A tengeri szél is nagy hatással volt rá, mert a mormolástól 
igen jól aludt, másrészt úgy látta, hogy egy kis tengeri szellő is nagyobb „zengést 
tett, mint akármely branyicskai szél, amint a habok a kősziklát csapdosták”. A le-
vélírás időpontjára Orlandó hajóján Jósika már szerencsésen túlesett első tengeri 
„próbaútján” is, a feje sem szédült, nem volt rosszul, ezért Szögyényivel és Huszár-
ral már a következő hajóutat tervezték az isztriai Pulába, ahol tudomása szerint 
„szebb amphiteatrum vagyon, mint Veronában”, majd onnan Triesztbe. 

A kereskedelem állapotáról meglehetősen hosszasan értekezett, feltehetően apja 
kérésének megfelelően: „Carlstadtban és Fiuméban is a commercium irtózatosan 
megcsökkent. Ki hinné ezt háború idejében? hacsak okát nem hallanám: minden 
szekérnek, aki Fiume, Trieszt, Zeng és töb portusokban megy, felit, amit viszen 
aratialis gabonát kell vinni, amelynek szekeres mázsájáért 1 ft 32 krajcárt kap, a 
más feliben rakja meg szekerét particularisok portékájával, ezek annál többet fizet-
nek, 6 possára egy mázsától 3 Rft, ezért most a kereskedés szegény lábakon áll. 
Semmi sem drága itten, csak a széna, amelynek mázsája most is már 8−9 márjás: 
törökbúzát Magyarországról nem is hoznak, mert a dalmátiai itten jobb, nem jön 
vékája 16 garasnál, 17-nél többe. A kávé itten, minthogy Olaszországból nem hoz-
nak, 32 garas a legalsó. A nádméz fabrika helyben vagyon – eddig, minthogy czuk-
ker rohot nem hozhattak, mind nyugodott, most dolgoznak, de alig tudják a várost 
eltartani, tsak második rendű nádmézet csinálnak. Egy helyre hat fontnál többet 
nem adnak, azt csak porban, fontját 23 garason.”  

Jósika Jánosnak 1801 júniusából egy, a branyicskai birtokról keltezett levele is 
fennmaradt, amely szerint a főispán apa a családi birtok rendbetételét bízta fiára.16 
 
14 Jósika hitb. lt. No. 142. Jósika János 1799. júliusi levelei. Egy Vajda nevű szolgát innen fordított 

vissza, mivel szerinte „itt létele a branyicskai jószágnak hátramaradásával lenne…, s a világon 
semmi nyelvet nem tudván, nem is lehet hasznát venni…” 

15 Uo. A levél elején magyarázza, hogy mivel Zágrábtól Fiuméig sehol sem álltak meg hosszabb idő-
re, egy terjedelmesebb írásban csak most írhatja le az eseményeket. 

16 Jósika hitb. lt. No. 142. 1801. júnus 16-án Branyicskáról Kolozsvárra küldött levele. 
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Október 15-én, Kolozsvárról küldött levele szerint apjának „foglalatosságai” kötöt-
ték le, ami miatt nem tudott anyjához, Budatelkére kimenni. Az apa tehát maga 
mellé vette fiát, aki kellő komolysággal látta el feladatait. A Jósika-Teleki házaspár 
korrekt viszonyára utal, hogy a főispán csupán csak azért szakította fel Teleki 
Ferencné levelét, mert azt gondolta, hogy „holmi conscriptiók lésznek benne”, de 
fiával azonnal meg is magyaráztatta feleségének a történteket.17 Bizonyára birtok-
zálogosításról lehetett szó, mert Jósika 1806 májusában 1600 német forintot küldött 
az anyjának, hogy abból Teleki Ferencnének adja meg az ezer német forintot.18 

Jósika János szemmel láthatóan magára vette a családi birtokok irányítását. 
1803 decemberében Wass Sámuellel tárgyalt a „szamosfalvi csűrhöz való fák 
iránt”. 1803. május 14-én az ifjú Jósika éppen anyja – általunk egyelőre nem ismert 
– birtokügyében járt el, mivel arra panaszkodott, hogy megkapta a tisztek számadá-
sait, amelyeknek átnézése „egy holnapra is elég lenne”, de mindent megtesz, „tsak 
hogy Nagyságodnak nyugadalmat szerezzek”.19 Az anyjának küldött sürgető levél 
szerint annak báró Bornemissza érkezése miatt kellene „okvetlenül” Cegére jönnie, 
mivel Jósika szerint „az édes anyám jelenléte könnyebbíteni fogja sokat a dolgot”, 
így Bornemisszának feltétlenül része lehetett az ügyben.20 1804 januárjában Mé-
hesről nyugtatta meg az anyját Kolozsváron, hogy Budatelkén mindent jó állapot-
ban talált: „a marhák jól vannak, csépelnek szüntelen.”21 A birtokok gazdaságának 
ellenőrzése a későbbi években is Jósika János feladata maradt. 1808 szeptemberé-
ben Anti fia torokfájása és Bethlen Rozália rosszulléte miatt hosszabban időztek 
Almáson, de míg a betegek feküdtek, Jósika Valkót járta végig, majd magabiztosan 
küldte üzenetét anyjának: „… írhatom nagyságodnak, hogy mindent jól tanáltam, 
… jövendőben is háromszor annyit hoz be Valkó, mint eddig”.22 

Az özvegyasszony időnként hosszabban kívánt fiával értekezni. 1804. december 
31-én még csak ígéretet kapott tőle, hogy bár sok a dolog, „elég baj, rendetlenség 
vagyon, de mégis akárhogy, tészem szerit nagyságodhoz elmegyek, pedig 15 
januarii Vásárhelyt kell lennem”, de aztán szabadságot kér, hogy Kolozsvárra me-
hessen.23 

Márciusban Jósika a budatelki tiszt panasza miatt egyenesen megfeddte anyját, 
hogy azért nem indulhatnak a munkával, mert „a vetemény magokat nagyságod 
mind elzárta”. De egy Béldinek lefizetett „capitális és interres” miatt, a család tar-
tozásaira is fény derült. A közös gazdasági érdeket szem előtt tartó ifjú ember a 
korholás ellenére igyekezett anyjának segítségére lenni, s mivel tudta, hogy szigo-

 
17 Jósika hitb. lt. No. 146. 1801. december 15. Kolozsvár. 
18 Jósika hitb. lt. No. 146. Jósika János levele anyjához Buzáról, 1806 májusában. 
19 Uo. Jósika János levele anyjához, 1803. május 14-én, szombaton. 
20 Jósika hitb. lt. No. 146. A levél végén is ott szerepelt: „Jöjjön el édes anyám!” 
21 Uo. Jósika János 1804. január 19-i levele. Buzáról tovább utazott Vásárhelyre, ahonnan a szekeret 

anyjához, Kolozsvárra küldeti. 
22 Uo. Jósika János 1808. szeptember 12-i levele. 
23 Uo. Jósika levele anyjához 1804. december 31-én. 
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rúan tartja a böjtöt, szerzett neki halat, s egy emberrel elküldött egy nagy pozsárt, 
két kisebb pozsárt és hat kárászt. „Ebben a szempillantásban még mind elevenek, s 
reméllem frissen érkeznek nagyságodhoz…”.24 Teleki Jozefa feltehetően szerette 
az erős italt, mert a fia Branyicskáról hozott neki cseresznyepálinkát is. 

A kolozsvári vásárokat is igyekeztek kedvezően kihasználni, így a Jósika há-
zaspár Teleki grófnő kérésére 1804 májusában posztót szeretett volna ott vásárolni. 
A sikertelenség okaként Csáky Rozália egyrészt a meglehetősen gyenge vásárt je-
lölte meg, amelynél „még a heti vásárok is sokszor nagyobbak” voltak, másrészt a 
magas árakat, hiszen az örmény boltosnál, „Kábdebónál, meg lehet másszor is kap-
ni 30 garason”, amit a vásáron 32 garasért adtak.25 

Az idős asszony iránti aggódás arra is kiterjedt, hogy – mivel az utóbbi időben 
több alkalommal is rosszul lett – Teleki Jozefa ügyeljen jobban egészségére. Ezért 
tanácsolta neki a fia „a templomba ne járjon édesanyám, most tavasszal hidegek”, s 
az orvosságokat is szedje rendszeresen. De Jósika János azt is észrevette, hogy a 
hozzá küldött szekérrel valami baj van, „meg kell a vaspántot szorítani, mert úgy 
jár nagyságod, mint szegény Ferencz bátyám”.26 

Jósika János szüleihez írott leveleiben mindig kedvesen köszöntötte testvérét, 
Birit, akit Szebenbe, az apácákhoz küldtek tanulni. A fiatal lánynak 1800. szeptem-
ber 29-én apjához és anyjához írott soraiból is érezhető a testvéri szeretet: „A ked-
ves bátyámat, a legszívesebb indulattal ölelem.” A levélhez mater Rozália is kiegé-
szítést tett, amelyben megerősítette a „kisasszonyka” közléseit „frissen vagyon, 
tanol szorgalmatosan.”27 A két testvér még magyarul levelezett, de Biri ősszel el-
kezdett franciául tanulni, s klavírozni és decemberben már arról tudósította bátyját, 
hogy „tudok már egynéhány nótát…”28 Az iskolában hozzá hasonló rangú fiatal lá-
nyokkal tanult, akiket minden levélben említett: Béldi Borbálával, Torma Klárával 
és egy bizonyos Anicskával, akinek családjára nem tett több utalást. A fiatal lány-
nak egyik nagy élménye is hozzájuk fűződött, ugyanis decemberben együtt próbál-
tak szerencsét és nyertek is „egy aranyat a loterján”.29  

Biri 1801 júliusában azt kérte apjától, hogy küldjön neki a birtokról, Budatel-
kéről gyümölcsöt, mert szívesen enne, ha volna. Az iskola hasznosságát egyre in-
kább értékelve arra is próbálta rávenni, hogy: „hagyjon benn Natsád még egy tél 

 
24 Uo. Jósika levele 1804. március 16-án. 
25 Uo. Csáky Rozália 1804. május 12-i levele anyósának. A leírás alapján mindketten igyekeztek az 

asszony kérésének eleget tenni, hiszen „A posztó iránt mind magam, mind az uram szorgalmatos-
kodtunk…” A levélírás időpontjában a Wass-Bethlen házaspár is Kolozsvárt tartózkodott, mert 
Rozália anyósának Teleki Ferencék üdvözletén kívül a szüleiét is küldte. 

26 Uo. Jósika János levele anyjához, keltezés nélkül. A „Ferenc bátyám” valószínűleg Teleki Ferenc-
re utal, de a levelekből nem tudjuk meg, mi történt vele? 

27 Jósika hitb. lt. No. 142. Jósika Borbála 1800. szeptember 29-én kelt levele., Jósika hitb. lt. No. 
146. Jósika János 1803. május 14-én, szombaton este Cegéről írott levele szerint „Mater Rosali 
megholt Szebenben.” 

28 Uo. Biri szüleinek küldött szeptember 19-i, és bátyjának írott december 12-i levelei.  
29 Uo. Biri levele Szebenből anyjának Budatelkére, 1800. december 12-én.  
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esztendeig még ezen kívül, mivelhogy sokhoz fogtam, és ennyi rövid idő alatt fé-
lek, hogy perfectióra nem mehetek…”.30 Csáky Rozáliának egy 1802-ben anyósá-
hoz küldött levele szerint a lány még akkor is ott töltötte idejét, mert Rozália éppen 
azt szorgalmazta, hogy „siessen ide, valahogy Szebenbe ne maradjon apácának, 
mert ha idejön, mind krepp fátyolba fektetem.”31 1804-ben Biri már ismét anyjánál 
lakott, mert egy Kolozsvárról küldött levélben őt és Mimit is üdvözölték.32 Rozália 
láthatóan szimpatizált férje húgával, szemmel tartotta, 1805 márciusában egy ezüst 
rojtot küldött neki „ha valami hasznát vehetné”.33 

Jósika Borbála 1806 előtt mehetett férjhez gróf Kálnoki Jánoshoz.34 Ekkor ugyan-
is Jósika János már az ő és férje érdekében tett lépésekről írt anyjának. Egy bizo-
nyos Röliktől szerezte vissza nekik a köröspataki birtokot – a grófi család ősi, elő-
nevet adó földbirtokát –, amely „szép és ép, mint a tojás”, s amelyet az Kálno-
kiéktól szerzett meg, szerződés alapján, azaz Jósika minden bizonnyal a zálogba 
adott jószág visszavételét intézte el. Nagyon meg volt elégedve sikereivel, mert 
„olyan ép jószágot adott vissza, hogy ritkállom, azon kívül elég mobiliákat is ha-
gyott…”. Egyedül azért aggódott, nehogy Biri és férje, Jankó sokat költsön házas-
ságuk első éveiben, mert elronthatják a sikeres kezdetet, akkor pedig „se én, se más 
nem segíthet rajtok”. Úgy vélte, ha „Jankó szavamat fogadná, nem többet, tsak 300 
és egynehány forint interreset fizet, a többitől megszabadul, a jószág pedig úgy 
ezer forintat béhoz. Ha okosok lesznek, két-három esztendő alatt egy krajcár adós-
ságok sem lészen, de már oda nékiek kell eszesnek lenni, s nevezetesen Biri asz-
szonynak.”35 

Jósika János és Csáky Rozália a házasságkötés (1802) után, előbb Kolozsváron, 
majd hosszabb ideig a férj szolgálati helyén, Marosvásárhelyen lakott, illetve a Jó-
sika családi birtokon, Branyicskán, Budatelkén, vagy Rozália anyjának lakhelyein, 
Cegén és Almáson, vagy a feleségének átengedett Csáky birtokon, Buzán tartózko-
dott. Jósika János és Rozália is gyakran írt levelet Jósika Antalné, Teleki Mária Jo-
zefának,36 vagy Bethlen Rozáliának, s egymásnak is. 
 
30 Uo. Biri 1800. július 2-i levele apjához. 
31 Uo. Csáky Rozália levele anyósához, 1802. augusztus 2-án. 
32 Uo. Rozália 1804. május 12-i levele Kolozsvárról. 
33 Jósika hitb. lt. No. 146. Rozália 1805. március 20-i levele, Kolozsvárról. 
34 Köröspataki gróf Kálnoki Lajos és Blumegen Eleonóra házasságából két fiú született: Henrik, a 

morvaországi ág megalapítója, és János, az erdélyi ág alapítója, aki császári királyi kamarás és ve-
zérőrnagy volt, s Brassóban halt meg, 1833. jan. 3-án. Az ő felesége lett Jósika Borbála (Jósika 
Antal és széki Teleki Mária Jozefa lánya, aki 1789-ben született, s 1863.március 25-én halt meg.) 
A házaspár gyermekei: Kálnoki Eleonóra (1809), György (1810), Pál (1814), Jozefa (1816), Imre 
(1822), Bódog – Felix – (1824). Kálnoki Lexikon, Forrás: Pallas Nagylexikon: webcache.google 
usercontent.com/search?q=cache:GAF7ngWiKTUJ:www.kislexikon.hu/kalnoky.html+Josika+Bor
bála&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a (2010. július 30.) 

35 Uo. Jósika levele anyjához Marosvásárhelyről 1806. május 3-án. 
36 A családi genealógia szerint Teleki Mária Jozefa 1749-ben született, s Kolozsvárt 1815. április 7-

én hunyt el, 1775-ben kötött házasságot branyicskai Jósika Antallal, aki 1745-ben született, s 
1803. január 16-án halt meg. genealogy.euweb.cz/hung/teleki2.html (2010. márc. 17.) 
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Rozália már 1802 augusztusában Teleki Ferencék vacsora-látogatásáról tudósí-
totta anyósát, akikkel később is jó kapcsolatot tartott. 1805 májusában Teleki Jó-
zsefnek küldött „két kávé machinát” az anyósa közvetítésével.37  

Teleki Jozefa szemmel láthatóan feladatokkal látta el menyét, akitől egy bizo-
nyos Thálingertől való gyertya-vásárlás akadályait is megtudhatjuk, aki „jószágá-
ban lévén, végire nem járhattam”.38 Rozália később is igyekezett anyósa kedvében 
járni, s ha lehetett, megajándékozni őt, mint pl. 1803-ban, amikor vaddisznóhússal 
lepte meg, kívánva: „jó egészséggel, apetitussal költse Nagyságod”, vagy 1804 ja-
nuárjában is, amikor citromot küldött neki.39 

Rozália bizonyos ékszerek készíttetését is magára vállalta. Negyven forintra 
szóló váltócédula volt pl. a munkadíja a smaragdok befoglalásának, amiből a kima-
radt aranyat egy Ajtai nevű ember hozta magával.40 Ugyanakkor kérte anyósától a 
fonalát (52 darabot), hogy a takács húsvétra elkészíthesse, amivel, ha késik, még 
pünkösdre sem kapja kézhez.41 

Vásárhelyre 1803. január 3-án este érkeztek meg „de olyan fársángi módon tán-
colva a göröncseken, hogy a kezeink mind eltáncolták magukat … a hat ló Méhe-
sen kellett, hogy mulasson egy nap, mert a rossz útban a patkók mind öszve törtek, 
s még újakat kelletett csináltatni.” Jósika már a megérkezést követő nap jelentke-
zett a Királyi Táblán, amely akkor a piacon két egyemeletes házban működött.42 Az 
utazás izgalmait ezért felesége írta meg Teleki Jozefának, akin keresztül Bethlen 
Rozáliának is küldött levelet, s Teleki Ferenc grófnak egy általa kért könyvet.43 

Amikor 1804 májusában „Jankó” hidegleléssel és torokfájással feküdt Kolozs-
váron, Rozálián volt a sor, hogy Teleki grófnőnek írjon, s a közeli látogatás ígére-
 
37 A családi emlékezet szerint széki Teleki János és Vay Borbála három fia közül a legidősebb volt 

Pál, aki Haller Borbálával lépett házasságra, amelyből három fiú (Ferenc, Tamás és Mihály) és két 
lány, Anna és Jozefa született. Lásd. Néhai r. sz. birodalombéli gróf méltóságos széki Teleki József 
úr sírhalma, Pesten, 1819. 18. Teleki József (1777−1817) guberniumi tanácsos, a kolozsvári re-
formátus kollégium egyik főkurátora volt. A Debreceni Református Kollégiumban, majd 
Göttingában tanult, mindezt még Antal János vásárhelyi professzor is említésre méltónak találta a 
gernyeszegi templomban ősei sírjába helyezésekor tartott emlékezésében. Uo. 75.Teleki Jozefa 
bátyjainak, Teleki Ferencnek (felesége Thoroczkai Rozália) és Tamásnak nem született gyermeke, 
Mihálynak viszont maradt két fia: Ferenc és Mihály. Jósika hitb. lt. No. 145. (A Teleki Ferencné 
halála utáni pereskedés iratai, 1810. február 1.)  

38 Jósika hitb. lt. No. 142. Csáky Rozália levele Teleki Jozefához, 1802. augusztus 2-án. 
39 Jósika hitb. lt. No. 146. Rozália levele anyósának Mikesre, Jósika János 1804. január 21-i levelé-

ben szereplő információ. 
40 Uo. Rozália a fülbevalók megcsináltatását is ígérte anyósának. 
41 Uo. 
42 A Királyi Ítélő Táblán az elnök mellett két ítélőmester, 11 rendes és 8 számfeletti táblabíró ítélke-

zett, fellebviteli ügyekben, a hat kiszabott törvényszakasz alatt folyamatosan, azaz minden délelőtt 
üléseztek. A Táblát a szebeni országgyűlés 1754-ben helyezte Medgyesről Marosvásárhelyre, 
majd 1786−1790 között II. József Szebenbe, s onnan került vissza ismét Marosvásárhelyre, s lett a 
két egyemeletes épület a működés helye. 1826-ban csere révén szerezték meg Kendeffy Ádám 
emeletes palotáját, amelyet még édesanyja 1789-ben építtetett. 

43 Uo. Csáky Rozália levele anyósának, Teleki Jozefának, 1803. január 4-én. 
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tével megnyugtassa őt. A gondos előrelátás és a pontos tervezés is tetten érhető ab-
ban, ahogyan a férje felgyógyulása utáni várható útirányukat jelezte: másnap Buzára 
mennek, s onnan visszatérve „egyenesen sietünk nagyságod kezei csókolására”.44 Az 
özvegy hírek, pletykák iránti igényét is kielégítette, amikor leírta neki a bánatában 
majd megbolonduló Wesselényi István esetét, akinek Bethlen Pepi visszaadta a gyű-
rűt.45 Rozália szimpátiája Wesselényié volt, akit igen „emberséges embernek” te-
kintett, ezzel szemben értetlenségét fejezte ki, hogy a lány lépése egyedüli okaként 
csak azt nevezte meg: „a nagy szeretetiért és utána való járásáért unta meg”. Sze-
mélyes álláspontját saját, harmonikus házassága nézőpontjából értékelve fogalmazta 
meg, utalva rá, hogy a városban mások is okulhatnak majd a szerinte rossz példán: 
„most talán olyan férjet vár, aki nem fogja magát olyan erősen ölni érette, azt köny-
nyen is talál”. 1805. március 20-án Rozália Ábel Károly ernyei temetéséről tudósítot-
ta.46 Sajnálta a feleségét, a szegény „vén asszonyt”, aki aznap már a harmadik urát 
temette el. Tetszett neki a szép prédikáció, az, hogy az elhunytat a parasztok „erőssen 
siratták”, de leginkább azt találta említésre méltónak – amivel nem biztos, hogy kel-
lemes perceket szerzett anyósának –, milyen jó gazda és jó mostoha volt az, aki „tíz 
ezer Mft készpénzt hagyott hátra” özvegyének, lányának és unokáinak.  

Természetesen a kor szokásaihoz méltóan köszöntötte anyósát nevenapján. 
1805 márciusában Kolozsvárról írta, távol lévő férje helyett és nevében is: „az 
mennybéli UrIsten éltesse számos esztendőket nagyságodat, a mi örömünkre, hogy 
lehessünk mindenkor engedelmes gyermekei”.47  

1803 májusában, anyósa betegségekor Rozália már túl volt egy érvágáson, 
„frissen vagyon” − tudatta feleségéről Jósika az anyjával. Később is gyakran írt ne-
ki asszonya gyengélkedéséről, így pl. 1804. december 31-én is, amikor kiderült, 
hogy felesége miatt maradt Vásárhelyen, de az is, hogy sógora, Csáky József a ka-
rácsonyt náluk töltötte. A Kolozsvárra készülő Pepi feledékeny természetéről jóin-
dulatú megjegyzésben emlékezett meg, jelezve anyjának, hogy azért nem érkeztek 
meg hozzá időben a hírek, mert az „csendessége szerint a levelet az asztalon felej-
tette nállam”.48  

1803 októberében Branyicskáról írta meg az ifjú férj anyjának a családi tragédi-
át, első kislányának, Katicának halálát.49 A hideglelésben megbetegedett gyermeket 
„négy napi, felette terhes betegsége” során három doktor is gyógyította – ami a 
korban a szülők feltűnő gondosságára utalt –, akik „mindent elpróbáltak, lehetetlen 

 
44 Jósika hitb. lt. No. 146. Csáky Rozália levele Kolozsvárról 1804. május 12-én Teleki Jozefának. 
45 A Jozefint gyakran becézték Pepinek. 
46 Uo. Rozália 1805. március 20-i levele anyósának. 
47 Uo. Csáky Rozália levele Teleki Jozefának Kolozsvárról 1805. március 18-án. 
48 Uo. Jósika János levele Buzáról anyjának, 1804. december 31. 
49 A gyermekről eddig a családi genealógiák sem tudtak, korábbi tanulmányomban még magam is 

csak nyolc gyermekük születéséről tudtam, így azonban beigazolódott, hogy a fiatalasszonynak há-
rom elsőként megszületett gyermeke meghalt. 
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volt rajta segíteni, utoljára … sírni kezdette és abban meg is holt.50 1804-ben aztán 
megszületett első fiúk, akit nagyapja után Antalnak kereszteltek.51  

Csáky Rozália és testvére, József 1804-ben találkoztak újra az 1780-as évek kö-
zepén a felvidéki birtokaira elköltözött apjukkal, Csáky Jánossal. Bánffy György 
erdélyi gubernátor anyjukhoz, Bethlen Rozáliához küldött levelében úgy vélte 
„…az egész publikumnak nagy megelégedésével foly az dolog, a gyermekek ma-
gok részekről is oly szépen és okosan viselvén magokat, hogy jó neveléseket ma-
gok rendes alkalmaztatások által voltaképpen bizonyíthatják, az apjok magasztalja 
és dicséri mind kedves húgom asszonyt, mind pedig kedves grófját…, hogy igen jó 
kezekben voltanak.”52 Csáky gróf ugyanis arra kért a gubernátoron keresztül volt 
feleségétől engedélyt, hogy gyermekei „a jövő szeptemberi közepe táján” – vagyis 
1804 szeptemberében – elmehessenek testvére, Csáky Antal leányának esküvőjére, 
„amely alkalmatosságával őket az egész egyben gyülekező família és atyafiságnak 
presentálhassa és vélek megismertesse.” Feltehetően ezért történt, hogy bár szep-
temberben Rozália azt kapta hírül anyósától, hogy a „kis fiúnk Istennek hála frissen 
vagyon”, mégis arra kérte, hogy addig viseljen gondot a gyermekre, amíg őt anyja, 
Bethlen Rozália el nem viszi Marosvásárhelyre, Kováts doktorhoz. A szülők bizo-
nyosan az első kislány szomorú halála miatt döntöttek úgy, hogy inkább annál az 
orvosnál hagyják, akiben teljesen megbíznak: „hijába beszélnek, parancsolnak né-
ki, ő nem sokat hajt rá, hanem úgy bánik a gyermekkel, amint a legjobb”.53 A meg-
fogalmazás utalt arra a családon belüli konfliktusra is, miszerint Antit Rozália any-
ja szerette volna magához venni, de mivel „teli van mindenfelé még a környékbe a 
scarlát”, a szülők azt kérték tőle, hogy vigye egyenesen Vásárhelyre a gyermeket, 
„sohult sem mulasson”.54 Rozália Károlyba való elutazásuk idejére egyik szolgájá-
nak feleségét küldte el a kisfiúval, „András feleségét, aki igen jó asszony, bé 
küldem … ott is mind mellette lesz, a még én vissza nem jövek”. Különös gondos-
kodással nyomatékosan kérte azt is, hogy a dajka ne sírjon, vagy mérgelődjön, 
amikor a gyerekkel van, mert „éppen úgy árt véle a gyermeknek, mintha a gyermek 
maga sírna”. A kisfiú iránti aggódás már két nap múlva újabb levelet íratott vele, 
amelyben azt kérte anyósától, hogy férje húgával, Birivel írattasson „akármilyen 

 
50 Uo. Az 1803. október 3-án küldött levélben Jósika apjának halálára is utalt: „Az Istennek szent 

teszése újra is csapását éreztette az én házamnál…”. A csecsemő feltehetően Csáky Kata, a nagy-
mama emlékére kapta a Katica nevet, de Rozália nővérét, Katicát, akit gyermekkorában a himlő 
vitt el, szintén lehet a névadó elődök között említeni. 

51 Uo. Jósika Jánosnak 1804. október 31-én Buzáról küldött levele.  
52 Jósika hitb. lt., No. 551. 1804. augusztus 19-én, Bonchidán keltezett levele Bethlen Rozáliához. A 

gubernátor úgy tudta, hogy Csáky „gróf Vas úrnak levél által akarja megköszönni atyai indulatját 
és irántok viselt kegyes szorgalmatosságát…” 

53 Jósika hitb. lt. No. 146. Csáky Rozália levele Almásról 1804. szeptember 17-én. Jósika hitb. lt. 
54 Uo. Rozália kérte anyósát, ne nehezteljen rá az anyja bántó viselkedése miatt.  
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kurta levelet nagyságtok jól létéről”, hogy azt eléjük küldhesse, s ők – másnap már 
indulván – a visszaútban Almáson minél előbb olvashassák.55 

Rozália apja, Csáky János azonban nem lehetett hosszú életű.56 1806-ban – egy 
pontos dátum nélküli – levélben éppen ezért kérte Rozália Teleki Jozefát, hogy fel-
tétlenül indítsa vissza haladéktalanul az általa Kolozsvárra beküldött emberét, mert 
a gubernátorék már szombat este Cegébe jönnek, ezért a „gyászra megkívántatóra 
vagyon szükségem”. A rokonságot, anyósát és Teleki Ferencéket a gubernátori lá-
togatásnál későbbre várnák, hogy a rokonság lehessen együtt a gyászban.57 

1805 januárjában Rozália nagy örömmel tudósította anyósát, hogy Antit „fenn 
ülve kaptam, olyan gangasan, mint egy kisasszonyt, … sőt már kezdi mondani: pa-
pa”.58 A gyermek sorsa iránti további aggódás okát is felfedte Teleki Jozefának: hi-
ába fordítottak 30 forintot bérleményük kifestésére és még 40 forintot a konyha 
kemencéjének felrakására, a gazda csak Szent György napig adja ki a házát, így 
teljesen bizonytalan, hol húzzák majd meg magukat, „szegény kicsi fiamnak még 
ki tudja milyen hideg házba kell nyomorogni”. 

A kicsi Anti később is sokszor betegeskedett. 1805-ben már Marosvásárhelyről 
Rozália azért dicsérte anyósának Kováts doktort, mert éjjel-nappal ment hozzájuk, 
s neki köszönhetik a fulladásból „jobban lételét”.59 1805 májusában Anti Kolozs-
várt volt a nagyanyjánál. Rozália egy papucsot küldött a gyermeknek, amely ugyan 
„kicsit nagy, de jobb, mintsem kurta legyen”.60 A kisfiú 1806-ban már járt, tehát 
kétéves forma lehetett.61 1808 szeptemberében Jósika ismét Anti torokfájásáról tu-
dósította anyját, a kisfiú tehát továbbra is gyenge és beteges lehetett.62  

Rozália 1806. augusztusi levele alapján már második fiuk, Samu is megszületett 
(a valóságban 1805. július 7-én), majd 1807-ben Lajos nevű újabb kisfiuk, s 1809-
ben a család egy kislánnyal gyarapodott, akit anyja nevére, Rozáliának kereszteltek.63 

 
55 Uo. 1804. szeptember 19-én, Nagykárolyból írott levél. Biri a Borbála becézett neve. Rozália 

anyósa elnézését kérte a csúnya írásért, de csak valami „szörnyű rossz író eszköz” akadt a kezébe, 
s azért is magyarázkodott, hogy nem a férje, hanem ő maga a levélíró. Jósika János ugyanis úgy 
megvágta a kezét, hogy „a pennát nem foghatja”. A kastélyt és a szép kertet atyjával és bátyjával, 
Pepivel (Józseffel) már megnézték, s még aznap tovább szándékoztak utazni. Az úti célról azonban 
semmi említés nem történt a levélben – mivel arról a család mindent tudott –, hiszen az Csáky An-
tal lányának esküvője volt. 

56 Rozália apja, Csáky János 1806. szeptember 7-én, Szendrőn halt meg. 
57 Uo. Rozália arra is célzott, hogy a Wass család birtokközpontjában, Cegében sok román lakott. 

Azt írta ugyanis, hogy katolikus pap jön, hogy „a gubernátor oláh misét ne hallgasson”. 
58 Uo. Rozália levele 1805. január 21-én. 
59 Uo. Csáky Rozália 1805. február 13-án küldött levele. A kisfiú később is betegeskedett, 1808 

szeptemberében pl. torokfájása volt. 
60 Jósika hitb. lt. No. 146. Csáky Rozália 1805. május 12-i levele Vásárhelyről Kolozsvárra 
61 Uo. Jósika János 1806. február 28-i levele Buzáról. 
62 Uo. Jósika János levele anyjának Kolozsvárról 1808. szeptember 12-én. 
63 Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka 1842. közzéteszi Murádin Jenő, Bp., 

2008. 68–69. (Jósika Lajos), 86–87. (Jósika Samu) 
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Anti azonban hatévesen, 1810-ben halt meg, s 1811-ben, hároméves korában má-
sodik kislányukat is elveszítették.64 

Csáky Rozália igyekezett a jó viszonyt tartani anyjával, Bethlen Rozáliával, aki 
második férjével, a református Wass Miklóssal élt házasságban. A meglehetősen 
önfejű és magát igen nagyra értékelő előkelő hölgy nem volt a legjobb egészségi 
állapotban. 1803. május 13-án, pénteken éjjel például azért kellett az ifjú házasok-
nak Cegén maradniuk, mert az asszony rosszul lett, ezért kénytelenek voltak 
Szamosújvárra küldetni orvosság után. Sem mostohaapja, sem testvére, Csáky Jó-
zsef nem voltak otthon, ezért nem lehetett a beteget egyedül hagyni.65  

A grófnő a házasságkötés után igyekezett megbékélni apósával, Jósika Antallal 
és annak feleségével is. 1803 szeptemberében például egy lovat ajánlott Jósikáné-
nak, amelyet, az ura, Wass Sámuel „… eladóvá tette, ha magadnak akarod tartani, 
40 aranyért által engedi, mástól 60-at kérne érette, … néked, minden fösvénysége 
mellett is, ócsóbban aggya, csak kérlek, válaszolj iránta, mi a tetszésed, mert má-
sok is kérik, de az elsőség a tiéd.”66 A magát „éltes szolgálód”-nak író Rozália asz-
szony a rá jellemző fanyar humorral fejezte ki örömét szeptember végén azért, 
hogy Teleki grófnő egészsége szerencsésen helyreállott, hiszen „a veled született 
életre valóság is már erejében visszajött és az lóról el nem felejtkeztél.”67 Jósika 
Antal 1803-ban meghalt, ezért a kapcsolat ápolása özvegyére maradt. 

Jósika Antal halála után, 1804 januárjában volt Kolozsváron az új főispán beik-
tatása. Ezen fia is részt vett, s igen vegyes érzésekkel teli tudósítást küldött róla az 
anyjának. Nagyon jól esett neki, hogy Cserei a hosszú oratióban „szegény atyámat 
ugyan megdicsérte és Haller Józsefnek, mint követésre méltó példát elejébe tette”, 
amit igyekezett megköszönni neki. De magát a főispáni beiktatást, az installációt 
cifraságnak tartotta. Kritikát ugyan inkább azért fogalmazott meg, mert kevés em-
bert hívtak, akik a szűk helyen mozogni is alig tudtak, de az asztalokkal, mondván 
„elég szépek voltak” és a bállal mégis elégedett volt.68  

Úgy tűnik, a két anya, Teleki Jozefa és Bethlen Rozália a gesztusok ellenére 
sem tudott igazán közel kerülni egymáshoz. Különösen az unokák ügyében voltak 
egymással kapcsolatban ellenérzéseik. A Jósika házaspár kérésére például, hogy 
Bethlen Rozália vigye el Teleki Jozefától Vásárhelyre a gyermeket, hol ígéretet 
tett, hol visszavonta az ígéretet, ami Jósika anyját igen elkedvetlenítette. Rozáliá-
nak 1804 szeptemberében már anyósa elnézését kellett kérnie „az anyám helyett, 
ha nagyságodat, kit éppen úgy tisztelek, megbántotta”, s kérlelnie is őt, hogy to-

 
64 Uo. Csáky Rozália 1806. augusztus 9-én Branyicskáról küldött levele. A gyermekek sírfeliratait 

közli Sas P. 2007. 168. 
65 Uo. Jósika János levele anyjához, 1803. május 14-én, szombaton.  
66 Uo. Bethlen Rozália levele Cegéről, 1803. szeptember 31-én Budatelkére. 
67 Uo. No. 146. A dátum elmosódott, Cegéről küldött levele. 
68 Jósika hitb. lt. No. 146. 1804. január 21-i levél Kolozsvárról. 
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vábbra is legyen gondja a kisfiúra, hozzátéve: „az apám is megírta az anyámnak, 
amit kelletett”.69  

Csáky Rozália leveleiből kiderült, hogy férje komolyan vette hivatali feladatait, 
többször is azzal magyarázta anyósának az írás feladatainak magára vállalását, 
hogy „az uram a Királyi Táblán van”. 1805 májusában azért kellett anyósát arra 
kérni, hogy a kis Antival jöjjenek ki Budatelkére, mert még pünkösdkor sem tud-
nak Kolozsvárra utazni. Csak szombaton szabadulnak el, ezért csak Buzáig jutnak. 
Ha viszont Budatelkén lennének „minden szombaton kimehetnénk, legalább né-
hány órára”.70 1806 májusában is arra panaszkodott Jósika az anyjának, hogy hiva-
tali teendői miatt egyáltalán nem tudja, mikor látogathatja meg, mivel pünkösd 
szombatja előtt nem tud Vásárhelyről elszabadulni, pünkösd után pedig azonnal 
Várfalván lesz határosztálya, „s ha ott nem lészek, még elütik a port rajtam”.71 

Ugyanakkor az is kiderült a levelekből, hogy sokan megfordultak náluk, s az if-
jú Jósika játék címén bizony kíméletlenül elbánt a gyanútlan látogatókkal. A „Ház 
gazdasszonyát”, egy náluk vendégeskedő bizonyos Georgenét, nemcsak Rozália 
imádkoztatta meg az Úr Napján, hanem – ahogyan némi dicsekvéssel megjegyezte: 
„az uram pedig jól megjátszódta, mert elnyerte száz forintját, s más szállókkal is 
ilyenformán bánt, Jósika Miklóssal is…”72 

1805 januárjában Vásárhelyre visszaérkezésük után nem sokkal bálban is vol-
tak, amivel Rozália igen elégedett volt, különösen az étellel és itallal, de a „bálház” 
is megnyerte tetszését, sokkal szebbnek tartotta, mint a kolozsvárit, mondván: „ki 
van spallérozva, viasszal illuminálva”. (Teleki Ferenc későbbi beszámolójából ki-
derült, hogy az ún. bálház épülete a család tulajdonában volt, amit árendába ad-
tak.73) Simonfinét is vitték magukkal, s szerettek volna ismeretlenek maradni, ami 
nem nagyon sikerülhetett, mert „maszkarába voltunk, … de más maskara senki 
sem volt, ezért mindjárt megüsmertek”.74  

 
69 Uo. Csáky Rozália 1804. szeptember 17-i, Almásról küldött levele anyósához. Az „apám” alatt va-

lószínűleg mostohaapját, Wass Sámuelt értette, hiszen a levél címzése alapján útközben éppen a 
családi birtokon tartózkodtak. 

70 Uo. Rozália 1805. május 12-i levele Kolozsvárra. 
71 Uo. Jósika levele Buzáról anyjához 1806 májusában. 
72 Uo. Rozália levele 1805-ből anyósának (a dátum elmosódott). Jósika Miklós Csáky Rozália roko-

na, unokatestvére volt, hiszen anyja, Bethlen Rozália és annak anyja, Bornemissza Annamária 
mostohatestvérek, ők pedig mindketten nagyanyjuk, Csáky Kata unokái voltak. 

73 Sipos Gábor: A Teleki Téka és a Református Főkonzisztórium. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapítá-
sának 200. évfordulójára 1802−2002. Szerk. Deé Nagy Anikó−Sebestyén-Spielmann Mi-
hály−Vakarcs Szilárd. Marosvásárhely, 2002, Mentor Kiadó. 17−33., 3.melléklet, Sáromberke, 1829. 
november 10. Teleki Ferenc beszámolója a Főkonzisztóriumnak a hitbizomány vagyonáról és a könyv-
tár állapotáról. „A piaci nagy bálház. Ezen ház eleitől fogva arendába volt adva, hol több, hol keve-
sebb esztendőkre, s most is arendába vagyon vas-árus Görög József úrnál 1650 váltó rforintokban.” 

74 Uo. Rozália 1805. január 21-én, Vásárhelyen keltezett levele. A bálozás szokását a 19. században 
növekvő szerepűnek tartotta, s különösen a kolozsvári bálozásról részletesen írt Kovács Kis 
Gyöngy: Burgerbálok, nobelbálok. Bálozás Kolozsváron a bécsi kongresszust követő években 
(1815–1820). Korunk, 2008. 4. folyam, 19. évfolyam, 12. sz. 83. 
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Kevéssel apjának, Csáky Jánosnak halála után Déván jártak, Ferenc napján. Ro-
záliának, aki hosszadalmasan számolt be anyósának az eseményekről, különösen a 
császár és a császárné – I. Ferenc és felesége – tiszteletére elmondott oratiók tűntek 
ki, ami után „sok lövések közt mentünk ki a mezőre, ahol sátor alatt volt a mise, ez 
után mentünk az adminisztrátorhoz, azután a bálba. Másnap ismét Márkális volt, én 
is ott voltam, hallottam a só emelésit, hogy ellenezték, kivált azok a szegény neme-
sek, akik tsak a marhatartásból élnek. Estve esmét bál volt, én profitirozhattam a 
vigasságokból, minthogy gyászban vagyok. Az illuminátiók ugyan szépek voltak, 
egy utazó német tsinálta, akinek Bethlen László sokat fizetett. Három rendbéli volt, 
egyik a piaczon a császárnak, a másik a kertben Bornemisszánénak, minthogy szü-
letésnapja volt, a harmadik a várban és a legtöbbet mutatta. A sok köszöntés közt 
egy poharat az adminisztrátor azért köszönt, aki őtet vezérelte és akinek annyit kö-
szönhet, úgymint Teleky Ferencz bátyámért, mindnyájan segítettük és követtük.”75 

Jósika János és Csáky Rozália harmonikus légkörben, az egymás iránt érzett 
szeretetben élt. Házasságuk első éveinek dokumentumai jól mutatják a férj határo-
zott elképzeléseit, jó szervezőkészségét, s a tradicionális családmodell érvényesíté-
sét mutató törekvéseit, de a fiatal feleség műveltségét, gyakorlati érzékét, önálló 
akaratát, amelyet gyermekei egészségének védelmére tett erőfeszítései igazolnak, s 
jó kapcsolatteremtő képességét is, amelyet élete további kezdeményezéseiben ked-
vezően hasznosított. Az újabban feltárt források is egy nyitott, környezete problé-
máira érzékeny asszony képét erősítik. Csáky Rozália jó néhány esetben – különö-
sen az 1820-as, 1830-as évektől – nagyhatalmú férjének ellentmondva vitte végig a 
számára fontos kezdeményezéseket: a cukormanufaktúrát, a kolozsvári óvodát, a 
jótékonysági szervezéseket.76 Éppen sokoldalúsága és kezdeményezései miatt ér-
demes arra, hogy további kutatások alapján vizsgáljuk tevékenységét és annak mo-
tívumait. 

 
 
 
 

 
75 Uo. Rozália levele Branyicskáról anyósának, 1806. október 9-én. 
76 Jósika hitb. lt. No. 411. Botanikai gyűjteményének gyarapítása mellett pl. arról is leírásokat gyűj-

tött udvarbírájától, hogy pontosan milyen színeket lehet elérni az ún. festő-növények használata-
kor, vagy maga is részt vett régészeti anyag felszínre hozatalánál, s rögzítteti a legfontosabb ada-
tokat. 
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AZ OROSZ AUTOKRÁCIA ÉS A JANOV-CIKLUS 
 
 
 
 
 
 

Alekszandr Janov (sz. 1930, angolosan írva: Alexander Yanov), a Moszkvában vég-
zett politológus és történészprofesszor 1974-es emigrációja után előbb a texasi 
egyetemen, Austinban, majd a kaliforniai egyetemen, Berkeleyben, később a mi-
chigani egyetemen, Ann Arborban tanított. Végül 1991-ben a New York-i Városi 
Egyetemről ment nyugdíjba. Könyve, amelyre történészek és szovjetológusok is 
felfigyeltek, 1981-ben jelent meg.1 

Janov egy olyan paradigmát állított fel, amely az orosz történelem egyik alap-
kérdését, az autokrácia elterjedését és megszilárdulását dolgozta fel. Erről a témá-
ról Janov előtt már számtalan történész és gondolkodó is írt, többek között Fried-
rich Engels, Georgij Plehanov, Vaszilij Kljucsevszkij, Nyikolaj Bergyajev vagy 
Richard Pipes. Jean-Jacques Rousseau magyarázata a Társadalmi Szerződésében 
például az volt, hogy az autokrácia azért lett maradandó Oroszországban, mert a 
modernizáló Nagy Péter cár megszakította az orosz történelem organikus fejlődé-
sét. Analízise akkoriban egyedülálló volt a francia felvilágosodás gondolkodói kö-
zött, mert Voltaire, Diderot és mások is úgy vélték, hogy Nagy Katalin cárnő alatt 
Oroszország európaizálódott. 

Janov könyvében az orosz autokrácia kezdeteit IV. (Rettegett) Iván (1533–1584) 
uralkodásanak idejére tette. Rettegett Iván nagyapja, III. Iván (1462–1505) alatt az 
orosz városfejlődés és az ezzel járó kereskedelem egyik virágkorát élte. Janov a 
moszkvai nagyfejedelmet abszolutista uralkodónak tekintette, az abszolutizmust 
pedig egy progresszív korszaknak, mert az arisztokrácia sikeresen ellenállt az ural-
kodó egyeduralmi törekvéseinek és egyben megvédte a magántulajdon jogát is.  

III. Iván unokája, Rettegett Iván azonban az opricsnyinát arra használta, hogy 
szétzúzza ezt az abszolutizmust. Janov szerint az opricsnyina terrorja egy felülről 
jövő forradalom volt, amely gátat vetett Oroszország európaivá válásának. Az 
 
1  Alexander Yanov: The Origins of Autocracy. Ivan the Terrible in Russian History [Az autokrácia 

eredete. Rettegett Iván az orosz történelemben]. Berkeley and Los Angeles, 1981. [Janovnak ma-
gyarul három írása jelent meg. Félúton Leontyevhez – a Szolzsenyicin-paradoxon. In: Negyedik 
Oroszország. Az orosz nacionalizmus családfája. Szerk. Szilágyi Ákos. Bp., 1989. 205–212.; Az 
„orosz despotizmus” három arca. Replika, 19–20 (1995. december). 103–121.; Oroszország civili-
zációs ingatagsága (Van-e az oroszoknak európai szupra-identitása?). Magyar Lettre Inter-
nationale, 56. sz. 2005. tavasz. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre56/janov.htm  
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opricsnyina, amely képletesen a cári hatalmat osztotta fel opricsnyinára és zems-
csinára, valójában a kormányzás egységes funkcióit választotta szét. IV. Iván livó-
niai háborúját ugyanakkor egy Európa- és német-ellenes háborúnak tekinti, amely 
megpecsételte Oroszország jövőjét. A történész meglátása szerint, ha Iván dél felé 
indított volna háborút, egy muzulmán-ellenes hadjárat felsorakoztatta volna az eu-
rópai hatalmakat Oroszország mögé. A katonáskodó szolgálónemeseknek az elfog-
lalt területeken való földhöz jutattásával pedig elkerülhető lett volna a szabad pa-
rasztság jobbágysorba süllyedése is. 

Egy 2002-es összefoglalásában a szerző megismételte azon hipotézisét, hogy 
IV. Iván cár, mint autokrata megfosztotta Oroszországot az európaivá válás lehető-
ségétől, és ez az „első autokratikus forradalom”, amely 1564 és 1589 között folyt 
le, egy végleges „civilizációs ingatagságot” idézett elő. Janov az europai identitás 
kialakulásának meggátolását abban is látja, hogy Oroszország – összehasonlítva 
magát Európával – önmagában találta meg az igaz kereszténység egyetlen és igaz 
képviselőjét, és ebben a perspektívában az „orosz Isten” gondolata is szerepelt. Ez-
zel egy moszkvai különutasság, Sonderweg lett megalapozva Oroszországban.2 

Janov az autokráciát egy olyan politikai struktúrának tekintette és tekinti, amely 
ismeretlen volt Európában. Ennek ellenére Janov azt is kihangsúlyozta, hogy a 
nemzeti tudat gyökereiben Oroszország európaias próbálkozásai továbbéltek, és 
ehhez Oroszország vissza-visszatért. Az autokráciát gazdaságilag a rövid, gyors és 
lázas modernizációs próbálkozás jellemezte. Ezt a korszakot egy hosszú stagnálás 
váltotta fel. Politikai szinten azonban nem következett be az intézmények radikális 
strukturális megváltoztatása, amely átszabhatta volna a politikai konstrukció jel-
lemzőit. 

Janov az orosz történelemben egy ismétlődő politikai sémát, vagyis ciklust lát. 
A szerző szerint egy ilyen ciklus az autokráciával kezdődik, amely az ország mo-
dernizációjával jár együtt, és a célja az, hogy Oroszország túlszárnyalja szom-
szédait. A ciklus kemény kezdőszakaszát, amelyet pszeudo-despotizmusnak is hí-
vott, az autokrata halála után felváltja egy ellenforradalom, és ebben a szakaszban 
olyan strukturális változások történnek, amelyek ellehetetlenítik a régi rendszer 
visszatérését. Ezután jön egy reformperiódus, amely azonban nem ér el sikereket. 
A társadalom, ami az autokráciában még egységesnek tűnt, valójában komplex 
struktúrával rendelkezett, és a különböző érdekcsoportok törekvései keresztezték 
egymást. Ezért is volt az, hogy a régi rendszer visszatértének megakadályozását 
soha nem munkálták ki. A reformfázis tehát egy stagnáló szakaszba olvad bele, 
amit a szerző 1981-ben Brezsnyev-fázisnak hívott. Janov a második és a harmadik 
szakaszt látta az európaivá válás lehetősége időszakának, amiről akkoriban azt 
gondolta, hogy nem lehet sikeresen véghezvinni. 

 
2  Larry Wolff and Alexander Yanov: Is Russia a European Country? Correspondence [Európai or-

szág-e Oroszország? Levélváltások]. http://www.eurozine.com/articles/article_2003-02-26-yanov 
wolff-en.html 
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Janov könyvét az amerikai recenzensek erősen kritizálták.3 Az egyik legkímé-
letlenebb írást Mark Raeff így kezdte: „A félreértéseket elkerülendő, még az elején 
kijelentem, hogy a recenzált könyv nem történelmi tanulmány és nem felel meg 
egy humán- vagy társadalomtudományos írás követelményeinek.”4 Válaszában 
Janov a kemény kritikákat úgy védte ki, hogy önmagát egy teoretikus alapállású 
történésznek állította be. Kijelentette, hogy éppúgy, ahogyan egy elméleti fizikus 
teszi, az új kutatási eredmények tükrében ő is egy új paradigmát állított fel a régi 
helyett.5 Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben Thomas Kuhn tudományfelfogásának 
fő gondolatát, a paradigmaváltást vette elő igazának védelmében. 

Négy évvel a Szovjetunió összeomlása előtt Janov egy másik könyvében egy 
átdolgozott orosz történelmi paradigmával jelentkezett.6 Az új modell továbbra is 
az orosz történelmi inga lengésének metaforáján alapult. Ahogyan az előző para-
digma, ez is Rettegett Iván korával kezdődött, és a reformnak-ellenreformnak újból 
szerep jutott. Janov szerint a reform Oroszország európaizálását célozta meg, míg 
az ellenreform egy felülről jövő forradalmat jelentett, amely a tradicionális elitek 
felszámolását eredményezte. Könyvében a Szovjetunió közeledő összeomlását is 
megjövendölte. Úgy észlelte, hogy az ország a rendszer kríziséhez közeledett, ahol 
az összeomlás előtti ország válaszúthoz érkezett. A két lehetőséget egy visszafor-
díthatatlan európaizálódás vagy egy fasiszta ellenforradalmi diktatúra jelentette. 
Szinte ironikus, hogy egy amerikai recenzióban (amely valószínűleg 1988-ban író-
dott és 1989 őszén jelent meg) a recenzens kritikusan kijelentette, hogy „a könyv 
írójának nincs bizonyítéka arra, hogy a Szovjetunió a rendszer oly krízisének néz 
elébe, amely hasonló volna a cári birodalom század eleji válságához”.7 Janov jö-
vendölése azonban beigazolódott,8 a Szovjetunió összeomlott, és úgy tűnt, hogy 
Oroszország Európa felé veszi az irányt. 

Janov 2001-ben kiadott orosz nyelven írt könyvében9 újra felidézte az orosz ál-
lam európai gyökereit. Ezeket a gyökereket még erősebbnek találta, mint azt ko-
rábban gondolta, hiszen túlélték az utolsó 400 év imperializmusát és terrorját is. 

 
3  Alexander Yanov: Flight form Theory [Menekülés a teóriától]. Slavic Review, 42. no 2 (summer, 

1983). 249.  
4  Ld. Mark Raeff recenzióját: Russian Review, 41. no. 4 (Oct. 1982). 474. 
5  Yanov, 1983. 248. 
6  Alexander Yanov: The Russian Challange and the Year 2000 [Az orosz kihívás és a 2000. év]. 

Oxford, 1987. 
7  Ld. David Goldfran recenzióját: Slavic Review, 48. no. 3 (autumn, 1989). 503. 
8  A német történész, Andreas Umland, Janov munkáit prófétainak nevezi. L. Andreas Umland: 

Issues in the Study of the Russian Extreme Right. Guest Editor’s Introduction. Russian Politics 
and Law, 47. no. 1 (Jan.–Feb. 2008). 6. és Uő: Post Soviet Russian Anti-Americanism and  
the Post-War German Experience. Global Politician, 4/14/2008. http://www.globalpolitician. 
com/24504-russia 

9  Alekszandr Janov: Rosszija. U isztokov tragegyii, 1462–1584. Zametki o prirogye i proiszhozsgye-
nyii russzkoj goszudarsztvennosztyi. [Oroszország. A tragédia gyökereinél, 1462–1584. Észrevéte-
lek az orosz államiság természetéről és eredetéről]. Moszkva, 2001. 
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Írásában példaként hozta fel a pravoszláv egyház európaihoz hasonló reformációját 
a 15–16. században, amelynek IV. Iván autokratikus forradalma vetett véget. Mint 
egy 2001-es tanulmányában írta, ezen történelmi részleteket érdemes újra nagyító 
alá venni, mert ez tisztázná az európaiság erejét Oroszországban. Az optimista 
Janov 2001-ben úgy találta, hogy Putyin alatt Oroszország Európa felé halad, és az 
Oroszországi Föderáció az európai szövetségi rendszer szerves része lesz. Egy fö-
deráció a konföderációban. Az erős gyökerek és az orosz európai irány perspektí-
vája Janovot arra a kijelentésre késztette, hogy 1981-es könyvét újra kell értékel-
ni.10 Egy évvel később Janov egy előadásában kijelentette, hogy Oroszországnak az 
elmúlt két évszázadban négyszer is lehetősége volt rá, hogy az „emberiséghez csat-
lakozzon”, vagyis felzárkózzon Európához. Először 1825-ben, a dekabrista felkelés 
idején. Másodszor II. Sándor cár uralkodásának reformkorszaka alatt, 1855 és 1863 
között, amikor erre még háborúskodás nélkül is lehetőség kínálkozott. Harmadszor 
1906–1914 között, Vitte és Sztolipin reformjai alatt nyílott volna erre lehetőség. A 
negyedik reformkor 1991-el kezdődött el, és Janov felvetette annak a lehetőségét, 
hogy ha ez is megbukik, egy ötödik reformkor már nem jön el.11 Most vagy soha. 

A 2003-as Larry Wolff – Alekszandr Janov levélváltás azonban megmutatta, 
hogy Janov visszatért a keresztút gondolatához, és ekkor már úgy vélte, az orosz 
elit – csakúgy, mint az I. Miklós utáni időkben – az orosz különutasság (Son-
derweg) és az európai irány között választhat. Egyes rádióinterjúiból, amelyeket 
2007–2008-ban adott, szintén az tűnik ki, hogy a reformista Putyinba vetett hite 
megingott. Míg Putyin első elnöki periódusának intézkedéseit 2001-ben írott ta-
nulmányában még az 1905–1917-es „alkotmányos kísérlet”-hez hasonlította, jelen-
leg már úgy véli, hogy Oroszország egy keresztútnál áll. Putyin Oroszországát a II. 
Sándor cár reformjai utáni Oroszországhoz hasonlítja, amikor a készülőben lévő el-
lenreformokat még nem vezették be. A reformfázis, amelyet Andropov, Gorba-
csov, Jelcin és a korábbi Putyin neve is fémjelzett, a későbbi Putyin és örököse, 
Medvegyev alatt inkább az autokrácia felé halad.12 Ez azonban mégsem jelentheti 
az autokrácia örökkévalóságát, hiszen mint korábban írta, „egy Egyesült Európa 
nem létezhet Oroszország nélkül”.13 A Janov-ciklusnak tehát még nincs vége. Az 
inga továbbra is leng, nem érvén el a nyugvópontot.  

  
 

 
10  Alexander Yanov: Russian Nationalism in Western Studies: Misadventures of a Moribound 

Paradigm. Demokratizatsiya, Fall 2001. http://findarticles.com/p/articles /mi_qa3996/is_200110 
/ai_n8986328/ 

11  Alekszandr Janov: Pjatoj popitki mozset nye büty [Lehet, hogy nem lesz egy ötödik próbálkozás]. 
http://www.cfin.ru/press/boss/2002-01/05.shtml 

12  Alekszandr Janov: Rosszija nye perezsila do szih por polityicseszkuju modernizaciju [Oroszország 
még mindig nem ment keresztül a politikai modernizáción]. Rádióinterjú. Szövegét ld. 
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/416868.html 

13  Janov, 2002. 
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AZ OROSZ TÖRTÉNELEM CIKLUSAI 
 

 I. 
CIKLUS 
(1564–
1689) 

II. 
CIKLUS 
(1689–
1796) 

III. 
CIKLUS 
(1796–
1825) 

IV. 
CIKLUS 
(1825–
1881) 

V. 
CIKLUS 
(1881–
1917) 

VI. 
CIKLUS 
(1917–
1929) 

VII. 
CIKLUS 
(1929–?) 

Önkényuralom 1564–
1584 

1689–
1725 

1796–
1801 

1825–
1855 

1881–
1894 

1917–
1921 

1929–
1953 

A „desztalinizá-
ció” forradalma 

1584–
1613 

1725–
1730 

1801–
1811 

1855–
1863 

1894–
1908 

1921–
1927 

1953–
1964 

Reformprobálko-
zások és az ezt 
követő politikai 
stagnálás 

1613–
1689 

1730–
1796 

1811–
1825 

1863–
1881 

1908–
1917 

1927–
1929 1964–? 

 

(Forrás: Alexander Yanov: The Origins of Autocracy. Ivan the Terrible in Russian History. Berkeley 
and Los Angeles, 1981.) 
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PÓK ATTILA∗ 
 

DER „UNPOLITISCHE VEREIN HUMANITAS” 
EINE FALLSTUDIE DES WIRKENS DER ZIVILGESELLSCHAFT 

IN DER DUALISTISCHEN HABSBURGERMONARCHIE1 
 
 
 
  

In einer zusammenfassenden Darstellung der Geschichte der ungarisch-österreichi-
schen Beziehungen – wenn einmal eine solche, auf alle Aspekte der gemeinsamen 
Vergangenheit eingehende Arbeit vorliegen wird – sollte die Freimaurerei ein 
wichtiges, ziemlich langes Kapitel bekommen. Falls wir diese Beziehungen im 
breitesten Sinne des Wortes auffassen und weit über die politischen Ereignisse 
hinausblicken, so spielen Freimaurer seit der Gründung der ersten „symbolischen” 
Logen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf sozialer und kultureller Ebene 
eine zwar bescheidene, aber die österreichisch-ungarischen Beziehungen beträcht-
lich beeinflussende Rolle. Viele wissenschaftliche Projekte sind noch zur aus-
führlichen Klärung dieser Rolle nötig, aber die sog. „Grenzlogenzeit” gilt in dieser 
Hinsicht bestimmt als eine der wichtigsten Perioden.  

In der politischen Geschichte der Völker Österreichs und Ungarns sind die Jahre 
zwischen 1867 und 1918 als Zeitalter des Dualismus, in der Wirtschaftsgeschichte 
als Periode der schnellen Modernisierung, in der Sozialgeschichte als Schlüs-
selperiode der Verbürgerlichung, der bürgerlichen Umwälzung bekannt. Die 
Haupthese dieses Aufsatzes ist die Hervorhebung der Rolle der Freimaurerei auf 
allen diesen Gebieten.  

 
∗  Zsuzsa L. Nagy hat mit ihren Forschungen zur Geschichte des ungarischen Liberalismus des 

zwanzigsten Jahrhunderts einen entscheidenden Beitrag zur “Modernisierung” der ungarischen 
Geschichtswissenschaft vom Anfang der 1960-er Jahre an geleistet. Zusammen mit den das acht-
zehnte Jahrhundert betreffende Forschungen von Prof. Éva H. Balázs hat sie die politische, soziale 
und kulturelle Wichtigkeit der Tätigkeit der Freimaurerei in Ungarn wegweisend dargestellt. Frei-
maurer spielten nämlich eine Schlüsselrolle in den ungarischen demokratischen und liberalen Be-
wegungen des zwanzigsten Jahrhunderts und Zsuzsa L. Nagy war die erste Forscherin in Ungarn, 
die nicht nur unsere “Zunft”, sondern auch die breite öffentliche Meinung darüber aufgeklärt hat. 
Ihr wissenschaftliches Profil und der aus ihrer Persönlichkeit strahlende Humanismus hat meine 
Berufslaufbahn stark beeinflusst, mit diesem Aufsatz möchte ich mich bei ihr dafür herzlichst be-
danken! 

1  Im Laufe der Vorbereitung dieses Aufsatzes habe ich vielseitige und unersetzliche Hilfe von Mag. 
Dr. Otto Fritsch bekommen, wofür ich mich auch hier herzlichst bedanke. Die erste Fassung des 
Aufsatzes erschien in Loge Humanitas – Chronik des Überlebens. Forschungsbeiträge aus der 
Werkstatt 1995/96. Heft Nr. 17, April 1997. 35–40. 
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Um Missverständnissen vorzubeugen: es geht keinesfalls um das Vorlegen von 
Beweisen für die führende oder entscheidende Rolle der Freimaurerei in diesen 
politischen, sozialen und kulturellen Prozessen – das ist nicht möglich, weil das 
nicht der Fall war. Es handelt sich vielmehr um eine methodologische Überlegung: 
selbstverständlich ist eine Geschichte der Freimaurerei schon an sich (und nicht nur 
für Freimaurer) wichtig und forschenswert, soll aber, wenn wissenschaftlich 
geprüft, in die allgemeine nationale und regionale Geschichte gründlich eingebettet 
werden, genau so wie das die Werke von Zsuzsa L. Nagy zeigen. In diesem Zu-
sammenhang ergibt sich meine erste, einführende Frage, bevor ich das eigentliche 
Thema, die Geschichte der ersten „Grenzloge”, andeute. Die Frage ist sehr einfach: 
Warum war Franz Joseph, der ungarische König gegenüber der Freimaurerei 
toleranter als Franz Joseph, der österreichische Kaiser? 

 
 

FRANZ JOSEPH: LIBERALER KÖNIG – KONSERVATIVER KAISER 
 

Wie konnte die ungarische Freimaurerei nach 1867 eine Blütezeit erleben2 – zu 
einer Zeit, als in der österreichischen Reichshälfte die freimaurerische Tätigkeit 
nicht genehmigt war?  

Formell gesehen, war der eigentliche Grund dafür das österreichische Gesetz 
vom 15. November 1867 über das Versammlungsrecht. Laut des Paragraphen 12. 
dieses Gesetzes stand es den Behörden frei, “zu einer jeden Versammlung… einen, 
nach Umständen auch mehrere Abgeordnete zu entsenden, welchen ein an-
gemessener Platz ihrer Wahl in der Versammlung eingeräumt und auf Verlangen 
Auskunft über die Person der Antragsteller und Redner gegeben werden muss”. In 
Ungarn galt das Versammlungsrecht erst von 1875 an und war damals nur in der 
Form ziemlich liberaler Verordnungen (und nicht Gesetze) geregelt. Der Antrag 
zur Gründung eines Vereins war im Innenministerium einzureichen und es war 
nicht besonders schwierig, die Genehmigung zu bekommen.  

Sucht man in dieser Hinsicht die tieferliegenden sozialen und politischen Ur-
sachen der Unterschiede zwischen Österreich und Ungarn, findet man hauptsäch-
lich den in Österreich viel grösseren Einfluss der katholischen Kirche. Unter 
anderen war der Advokat Eduard Emil Eckert ein tonangebender Vertreter der 
antimasonischen Angriffe in den Jahren nach 1850 und besonders Mitte der 1860er 

 
2  Zum Überblick der Geschichte der ungarischen Freimaurerei siehe Zsuzsa L. Nagy, Freemasonry 

in Hungary between the Eighteenth and Twentieth Centuries. In R. William Weisenberger, Wal-
lace McLeod, S. Brent Morris (eds..): Freemasonry on Both Sides of the Atlantic. Essays Concern-
ing the Craft in the British Isles, Europe, the United States, and Mexico. East European Mono-
graphs, Boulder, New York, 2002. 421–433. S. auch: Attila Pók, Quellen und Bearbeitungen zur 
Geschichte der ungarischen Freimaurerei. In: Helmut Reinalter (Hrg.), Aufklärung und Geheimge-
sellschaften. Freimaurer, Illuminaten und Rosenkreuzer: Ideologie – Struktur und Wirkungen. 
Bayreuth, 1992, 123–125.  
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Jahre. Sein Selbstmord im Jänner 1866 in einem Wiener Krankenhaus wurde den 
Freimaurern angelastet und hat zu einer allgemeinen antimasonischen Atmosphäre 
beigetragen. Die Beziehung zwischen den österrreichischen Regierungen und der 
katholischen Kirche war von vielen Spannungen belastet. Nach achtzehnjährigem 
Bestehen war in einem Land, wo seit 1868 das Schulwesen unter staatlicher 
Kontrolle stand, besonders die Kündigung des im August 1855 mit dem Heiligen 
Stuhl geschlossenen Konkordats von großer Bedeutung. Der österreichische Kaiser 
und die österreichischen Regierungen wollten diese Beziehung nicht zuspitzen – in 
Ungarn konnten sich deshalb die kirchenpolitischen Reformen erst von 1890 an 
durchsetzen. Überblickt man die gesamte Periode des Dualismus, waren die poli-
tischen Rahmenbedingungen für eine halböffentliche Bewegung wie die der 
Freimaurerei in Ungarn günstiger3.  

Mehrere der tonangebenden Liberalen waren bekannte Freimaurer – es wurde in 
ziemlich breiten Kreisen wahrgenommen, dass sich Freimaurer wie Kossuth, Türr 
oder Pulszky für nationale Ziele einsetzten. Es ist aber keinesfalls die Aufgabe 
dieses Aufsatzes, auf die Analyse der Unterschiede zwischen den beiden Reichs-
hälften tiefer einzugehen. Ich wollte nur auf einige, vom Gesichtspunkt des 
Schicksals der Freimauerei wichtige Punkte hindeuten. 

Unter diesen Umständen wurde schon 1868 in Ungarn die Gründung von Logen 
genehmigt, doch blieben ähnliche Versuche in der anderen Reichshälfte ohne 
Erfolg. Bei diesen Versuchen spielte der vierzigjährige Schriftsteller, Franz Julius 
Schneeberger eine wichtige Rolle. Er hat versucht, mit dem halbdeutschen, hal-
benglischen Pester Lajos Lewis, der die erste ungarische Johannisloge unter dem 
Namen “Einheit im Vaterland” gegründet hat, Kontakt aufzunehmen. Ihre ge-
meinsamen Bestrebungen liefen in zwei Richtungen. Einerseits wurde in Sopron 
(Ödenburg) am 29. und 30. Mai 1869 die Loge “Zur Verbrüderung” konstituiert, 
die für Wiener Brüder leicht erreichbar war. Andererseits ist es nach wiederholten 
Versuchen in Dezember 1869 gelungen, in Wien die Tätigkeit des unpolitischen 
Vereins “Humanitas” genehmigen zu lassen. Für die Behörden war der masonische 
Charakter dieses Vereins genau so eindeutig wie für die am Ende 1870 schon etwa 
100 Mitglieder. In Kompromissen dieser Art lag aber eines der Geheimnisse der 
Überlebensfähigkeit der dualistischen Monarchie. Laut Statut war der Zweck des 
Vereins “zur Linderung des unverschuldeten Nothstandes würdiger Armer bei-
zutragen und die statutenmässige Wirksamkeit aller gesetzlich anerkannten Hu-
manitäts-Anstalten und derlei Vereine mit Rath und That zu fördern”.4 Diese 

 
3 Freimaurertum und Katholizismus in Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch (Hrg.): Die Habs-

burgermonarchie 1848–1918. Band IV: Die Konfessionen. Wien, 1985, 152–154. 
4  Alle zitierten primäre Quellen liegen in einem Fond des Ungarischen Staatsarchivs (Országos Le-

véltár) P1081,Bündel 4. Es liegt eine sehr gründliche anonyme Zusammenfassung der Geschichte 
der “Humanitas” von 1951 vor (Die Geschichte der ger. u. vollk. Loge “Humanitas” im Orient 
Wien aus Anlass ihres 80jahrigen Bestandes im Jahre 1951. Wien, 1951.) die für meine Arbeit 
auch sehr nützlich war.  
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karitative Tätigkeit stand wirklich im Zentrum ihrer Arbeit und zweimal pro Monat 
besuchten sie die rituelle Arbeit der Loge “Zur Verbrüderung” in Sopron.  

Am 1. Jänner 1871 fingen sie mit der Veröffentlichung der Zeitschrift “Der Zir-
kel” an und im Laufe des Jahres kam es auch zur Entscheidung über die Gründung 
einer eigenen Johannisloge unter dem Schutz der 1870 gegründeten “Johanniter 
Grossloge” mit Sitz im ungarischen Ort Neudörfl.  

Die Statuten wurden unter der Leitung von Schneeberger ausgearbeitet und bei 
der “Ungarischen Grossloge” am 9. Marz 1871, eingereicht. Diese Statuten waren 
eigentlich eine Adaptation der vom ungarischen Innenministerium genehmigten 
Statuten der Loge “Einheit im Vaterland”, die ausser der Zusammenfassung der 
allgemeinen Zwecke und Pflichten der Freimaurer den ungarischen Verhältnissen 
entsprechend auch einen besonderen Hinweis auf die multinationale Zusammen-
setzung der Bevölkerung beinhalteten: “In nationaler Beziehung suche der Maurer 
das Wohl, die Ehre und die Einigkeit aller Nationen seines Vaterlandes zu fördern 
und zu erhalten.” 

Die Gründung war aber nicht ohne Schwierigkeiten und Spannungen. Von den 
Leitern der früheren Mutterloge „Zur Verbrüderung” wurde die Entscheidung stark 
kritisiert. Wie aus dem öffentlichen Briefwechsel vom März 1871 hervorgeht, ging 
es um zwei Hauptprobleme: erstens um finanzielle, zweitens um nationale Fragen. 
Was die Finanzen betrifft, waren die von den österreichischen Brüdern eingezahl-
ten Rezeptions-, Affiliations-, und Beförderungsgebühren die wichtigsten Ein-
nahmequellen der Ödenburger Loge “Zur Verbrüderung”. Mit dem Austritt der 
Brüder aus Cisleithanien geriet diese Loge in große finanzielle Schwierigkeiten. 
Eine andere Quelle des Konfliktes war der Sprachgebrauch in der Loge: die Öster-
reicher klagten darüber, dass auf ihre mangelnden ungarischen Sprachkentnisse 
keine Rücksicht genommen wird, die Ungarn sprachen davon, dass der Hinweis 
auf dieses Problem die Nationalitätenfrage in die Loge hineinzerre.  

Glücklicherweise vertrat die “Grossloge von Ungarn” einen nüchternen Stand-
punkt in diesem Streit: sie sicherte der “Humanitas” auf ungarischem Boden 
maurerische Gastfreundschaft zu, bis “Zeit und Umstände die Errichhtung von 
Logen auf österreichischem Gebiet gestatten würden”. Auf diese Weise wurde die 
“Humanitas” als eine korrekt konstituierte, gerechte und vollkommene Loge aner-
kannt.  

Es wurde mit dem Bau des Logenlokals angefangen und nach einer kurzen 
Übergangsperiode – als die Aufnahmen und Beförderungen in Pressburg in dem 
Haus der Loge “Wahrheit” stattfanden – wurde die regelmäßige Arbeit in Februar 
1872 in Neudörfl aufgenommen.  

Es gab 25 Gründungsmitglieder, am Ende des Jahres 1872 standen schon – zu-
sammen mit permanenten Gästen, Korrespondenten, Filialen und Ehrenmitgliedern 
– insgesamt mehr als 200 Namen im “Personalstatus” der Loge und des Vereins 
“Humanitas”. Der Hammer war bis September 1874 in den Händen des Schrifts-
tellers und Telegrapheningenieurs Franz Julius Schneeberger. Er war das Ziel 
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vieler Kritiken, vieler Angriffe in der freimaurerischen Presse. Auf Grund der 
erreichbaren Quellen zeigt er sich als eine ausserst starke, dynamische Persön-
lichkeit, die auf dem Wege der Verwirklichung ihrer Ziele auf legale Formen und 
auf die Interessen und Empfindlichkeit anderer Brüder wenig Rücksicht nahm. 
Besonders gespannt war seine Beziehung zu der in Mai 1874 gegründeten “Zu-
kunft”, der zweiten Grenzloge. Jede Ausgabe der von dieser neuen Loge veröffent-
lichten “Allgemeinen Österreichischen Freimaurerzeitung” beinhaltete “Enthül-
lungen” über Schneebergers Tatigkeit. Gründer der “Zukunft” waren in Pressburg 
Brüder der “Humanitas”, die mit der konservativen weltanschaulichen Einstellung 
dieser Loge unzufrieden waren. Die mehr philosophische, auf Ritualinterpre-
tationen konzentrierte Tätigkeit der “Humanitas” war für eine mehr aufklärisch-
aktivistisch eingestellte Gruppe in der Loge immer weniger akzeptabel, worin ganz 
bestimmt auch persönliche Reibereien eine sehr wichtige Rolle spielten. Der 
erschöpfte Schneeberger trat als Meister vom Stuhl am 10. September 1874 zurück, 
bat um Urlaub und spielte dann im weiteren Leben der Loge keine Rolle mehr.  
 
 

GRENZLOGEN IN RASCHER FOLGE 
 
Die “Humanitas” hat aber trotz all dieser Schwierigkeiten ein Beispiel gesetzt. Ne-
ue Grenzlogen bildeten sich in rascher Folge. 1875 “Eintracht” in Neudörfl, 1876 
“Schiller” in Pressburg, 1877 “Freundschaft” ebenfalls in Pressburg und andere. 
Insgesamt wurden in der Periode bis 1918 nicht weniger als 16 Grenzlogen ge-
gründet. Dem “Humanitas” –Modell entsprechend, trafen einander die Brüder in 
Wien als Mitglieder eines Kulturvereins, und regelmässig fuhren sie dann zu den 
rituellen Arbeiten nach Pressburg oder Neudörfl. Aus praktischen, aber auch aus 
prinzipiellen Gründen entstanden mehrere Formen der Zusammenarbeit der immer 
mehr in Pressburg konzentrierten Grenzlogen, mit dem langfristigen Zweck der 
Gründung einer legalen österreichischen Großloge. 

Zwischen September 1874, dem Rücktritt Schneebergers, und der Errichtung 
der “Grossloge von Österreich” nach dem Ersten Weltkrieg im Dezember 1918, 
haben neun Brüder die Stelle des Meisters vom Stuhl der Loge “Humanitas” in-
negehabt – alle angesehene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Wien. Die 
Mitgliederzahl stabilisierte sich bei 200 bis 230. Auf Grund der veröffentlichten 
Listen können wir ihre soziale Gliederung einschätzen: Beruf und Wohnort sind in 
der Liste angegeben. Etwa vier soziale Gruppen sind in der Loge vertreten: Kauf-
leute, Mittel- und Großindustriellen, Kleinunternehmer (Drechsler, Bau-, Weber-, 
Müller- oder Schlossermeister) und Intellektuellen (Professoren, Lehrer, Künstler, 
Schriftsteller). Auf Grund anderer Quellen scheint diese soziale Zusammensetzung 
auch für die anderen Logen gültig gewesen zu sein. Im Vergleich mit Ungarn ist 
die Abwesenheit von Landbesitzern aller Art und die sehr geringe Anzahl von 
Staatsbeamten auffallend. Der relativ große Anteil jüdischer Brüder (ohne genaue 
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Zahlen nennen zu können, etwa 20 bis 30 Prozent) ist eine parallele Erscheinung in 
den beiden Reichshälften.5 Überall ist die Freimaurerei eine “urbane” Organisation, 
die österreichische Freimaurerei ist aber zu dieser Zeit praktisch nur in den Wiener 
Vereinen und in den Grenzlogen konzentrierte sich der starke Einfluss der antima-
sonisch eingestellten katholischen Kirche auf das öffentliche Leben hielt 
Staastsangestellte von “geheimen Verschwörern” fern. Die traditionelle freimaure-
rische Toleranz und das Eintreten für Gleichberechtigung zog viele in soziale 
Randpositionen gedrängte Juden an.  

Die Schwerpunkte der Tätigkeit der “Humanitas” waren im grossen Mass von 
der Persönlichkeit des jeweiligen Meisters vom Stuhl abhängig. In einigen Fällen, 
wie zum Beispiel bei Dr. Otto Günther von 1894 bis 1899, wurde von den drei 
Pfeilern der Freimaurerei (Philosophie, Philantropie und Fortschritt) der erste her-
vorgehoben, die meiste Zeit standen aber die Philantropie und der Fortschritt im 
Vordergrund. Philantropie in der Arbeit der “Humanitas” bedeutete viel mehr als 
einfache karitative Tätigkeit: eine tiefergehende Analyse sozialer Probleme zeigte 
sich in den verschidenen bescheidenen, aber sehr bedeutenden, praktischen Beiträ-
gen der Loge zur Milderung sozialer Spannungen. Hier soll die bedeutendste Leis-
tung, die Gründung des ersten Österreichischen Kinderasyls 1875 in Kahlenberger-
dorf, hervorgehoben werden. Diese Institution bestand 57 Jahre lang und half vie-
len Hunderten von Waisenkindern, angefangen vom Kleinkindalter bis zur Grün-
dung eines eigenen, selbständigen Haushalts. Als im Dezember 1881 das Ring-
theater abbrannte, wurden viele bei diesem Brandunglück verwaiste Kinder in das 
Asyl aufgenommen und gleichzeitig wurde mit großem Erfolg an viele Logen in 
Europa ein Appell mit der Bitte um finanzielle Unterstützung gerichtet.  

Besonders während der Amtsperiode des Stuhlmeisters Ludwig Praetorius 
(1880–1884) trat die Loge mit grosser Energie der drohenden Gefahr des Antise-
mitismus entgegen. Die “Grossloge von Ungarn” wurde mit Erfolg aufgefordert, 
gleichartige Aktionen durchzuführen. Außerdem lieá die “Humanitas” auch den 
Opfern der russischen Judenverfolgung praktische Hilfe angedeihen.  
 
 

KOORDINATION DER GRENZLOGEN 
 
Bis zum Ersten Weltkrieg arbeitete die “Humanitas” ohne größere interne Streitig-
keiten. Es gelang immer gut, den Hammer in die Hand solcher Brüder zu geben, 
die in der profanen Welt großes Ansehen genossen. Jeder Meister vom Stuhl könn-
te hier angeführt werden, als Beispiel möchte ich nur Bruder Hugo Warmholz nen-
 
5  Für den Vergleich s. Zsuzsa L. Nagy: Szabadkőművesek (Freimaurer). Budapest, 1988., Ludwik 

Hass: The Socio-Professional Composition of Hungarian Freemasonry, 1868–1920. Acta Poloniae 
Historica 1974. Nr. 30., Zsuzsa Berényi: A szabadkőművesség kézikönyve (Ein Handbuch der 
Freimaurerei). Budapest, 2001., 99–201. József Jászberényi: A magyarországi szabadkőművesség 
története (Die Geschichte der Freimaurerei in Ungarn) Budapest, 2005. 
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nen, der zwischen 1900 und 1904 mit der Ausstrahlungskraft seiner Persönlichkeit 
die Kohäsion der Loge und der ganzen österreichischen Freimaurerei besonders 
festigte. Zur Zeit seiner Hammerführung tauchte zuerst die Idee eines “Zentralaus-
schusses” für die Koordination der Tätigkeit aller Grenzlogen auf und am Ende des 
ersten Jahrzehntes des zwanzigsten Jahrhunderts, zur Zeit der Stuhlmeisterschaft 
von Bruder Simon Popper, wurde die Idee verwirklicht. Es wurde vereinbart, dass 
die Stelle des Leiters dieses Ausschusses turnusgemäß von den Meistern vom Stuhl 
aller Grenzlogen eingenommen wird. Es erleichterte dem Rechtsanwalt Siegfried 
Norbert Rumpler, der 1912 in der “Humanitas” nach der Reihe in diese Position 
gelang, die Tätigkeit der Loge in die Richtung aktueller sozialer Fragen zu lenken. 
Im Zentralausschuss regte er die Gründung einer profanen Organisation an, die sich 
im freimaurerischen Geist mit aktuellen Problemen beschäftigen möge. Diese Or-
ganisation, die “Bereitschaft”, gründete er Anfang 1914 und leitete sie bis 1927. 
Zur Zeit des Ersten Weltkriegs gab es kein regelmäßiges Logenleben, es gelang 
aber, das Kinderasyl ununterbrochen aufrechtzuerhalten und mit der “Bereitschaft” 
mehrere Wohltätigkeitsaktionen durchzuführen. 

Die Gründung der Ersten Republik ermöglichte die Errichtung der legalen 
“Grossloge von Österreich” in den Räumlichkeiten des Vereines “Hurnanitas” in 
der Wiener Dorotheergasse und mit diesem Tag, am 8. Dezember 1918, wurde die 
Grenzlogenzeit abgeschlossen. Die Situation veränerte sich dann völlig, denn bald 
waren die ungarischen Freimaurer auf die Hilfe der österreichischen Brüder ange-
wiesen. Das ist aber schon eine völlig andere Geschichte.  
 
 

FREIMAURER UND MODERNISATION 
 
Zum Abschluss möchte ich noch einmal die in der Einführung erwähnte These in 
Erinnerung rufen: die Freimaurerei leistete in beiden Hälften der dualistischen Mo-
narchie einen bescheidenen, aber unersetzlichen Beitrag zu dem Prozess der bür-
gerlichen Umwälzung, zum Fortschritt der Zeit. Die Grenzlogen im Allgemeinen 
und die “Humanitas” im Besonderen spielten dabei eine wichtige Rolle und boten 
gleichzeitig auch ein Beispiel für die Möglichkeiten der Zusammenarbeit progres-
siver Kräfte diesseits und jenseits der Leitha. 
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A NÉMET LOVAGREND ÁLLAMÁNAK SZÉTHULLÁSA –  

A 13 ÉVES HÁBORÚ 
 
 
 
 
1453. december 1-jén III. Frigyes császár, mint döntőbíró, törvénytelennek mondta 
ki a porosz (elsősorban a kulmerlandi és visztula-vidéki) városok és földbirtokosok 
által 1440. február 21-én alapított rendi konföderációt, a Porosz Szövetséget, amely 
a lovagrendi állam politikai struktúrájának teljes átalakítását, szekularizálását akar-
ta elérni.1 A császári ítélet alapján a német Lovagrend betiltotta a Szövetség műkö-
dését, de a porosz rendek nem fogadták el III. Frigyes bíráskodását,2 s 1454. febru-
ár 4-én nyilvánosan megtagadták a hűséget és engedelmességet a nagymesternek, 
és többé nem ismerték el tartományuruknak a lovagrendet, sőt fegyvert ragadtak, és 
fellázadtak. „Anno domini 1454 orta est sedicio inter nobiles terrigenas et cives 
Prussye et Cruciferos” – jegyezték fel a korabeli krakkói források.3 A nagyobb vá-
rosokban (Elbing, Danzig, Thorn, Kulm, Königsberg) a polgárok elfoglalták a lo-
vagok rendházait (várait), s egyes helyeken, mint például Thornban, Danzigban 
vagy Elbingben, le is rombolták azokat.4 A nyílt lázadást látva a nagymester febru-
ár 10-én követeket küldött a német és pomerán fejedelmekhez, valamint a Rend 
németországi rendtartományaiba, hogy zsoldosokat toborozzanak.5 
 
1  A porosz rendek céljairól, törekvéseiről ld. Jürgen Sarnowsky: Die ständische Kritik am Deu-

tschen Orden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In: Das Preußenland als Forschungs-
aufgabe. Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag. Hg. Bernhard Jähnig, G. Michels. (Ein-
zelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 20.) 
Lüneburg, 2000. 403–422.; Klaus Militzer: Die Geschichte des Deutschen Ordens. Stuttgart, 2005. 
146–152.; Klaus Eberhard Murowski: Zwischen Tannenberg und Thorn. Die Geschichte des 
Deutschen Ordens unter dem Hochmeister Konrad von Erlichshausen 1441–1449. (Göttinger 
Bausteine zur Geschichtswissenschaft 10/11.) Göttingen, 1953.; Karol Górski: Związek pruski i 
poddanie się Prus Polsce. Poznań, 1949. 25–26. 

2  K. Militzer, 2005. Hartmut Boockmann: Ostpreußen und Westpreußen. (Deutsche Geschichte im 
Osten Europas) Berlin, 1992. 212.; Christian Krollmann: Politische Geschichte des Deutschen 
Ordens in Preußen. Königsberg, 1932. 145.; Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen 
im 15. Jahrhundert. Hg. Erich Weise, Bd. I–II., Königsberg–Marburg, 1939, 1955. (a továbbiak-
ban: Staatsverträge) itt: Staatsvertäge  II. Nr. 288.  

3  Spomniki Krakowskie. In: Pomniki Dziejowe Polski. Tom I–IV. Ed. A. Bielowski, Warszawa, 
1961. (a továbbiakban: PDP) itt: PDP III. 241. 

4  C. Krollmann, 1932. 145. 
5  Marian Biskup: Das Problem der Söldner in den Streitkräften des Deutschordensstaates Preußen 

vom Ende des 14. Jahrhunderts bis 1525. In: Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter. 
(Ordines militares. Colloquia torunensia historica VI.) Hg. Zenon Hubert Nowak, Toruń, 1991. 
49–75., itt: 61. 
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A nagymester előtti hódolatot megtagadó 1454. február 4-i porosz rendi nyilat-
kozat az alattvalók általános ellenállási jogának, a fejedelmekkel, tartományurakkal 
szembeni legitim fellépés kinyilvánítása volt.6 Az ellenállási jog meghirdetésével 
és a lovagrendi rendházak egy részének elfoglalásával párhuzamosan a Porosz 
Szövetség, mint a tota communitas megtestesítője, azonnal a lengyel királyhoz is 
fordult támogatásért, akivel már 1452-től tárgyalásokat folytatott.7 1454. február 
18-án Krakkóban a Porosz Szövetség követe egyértelműen deklarálta, hogy a lo-
vagrendi állam rendjei, azaz a világi nemesség és a városok önként alávetik magu-
kat a lengyel korona fennhatóságának, s kérte, hogy IV. Kázmér vegye védelmébe 
Poroszországot a Német Lovagrenddel szemben. 1454. február 22-én a lengyel ki-
rály hadat üzent a nagymesternek, március 6-án pedig aláírta az ún. inkorporációs 
oklevelét, amelyben Poroszországot a lengyel koronához tartozó tartománynak 
nyilvánította. Megerősítette a porosz rendek minden eddigi kiváltságát és jogát, s a 
lengyel rendekkel azonos jogállásúnak ismerte el őket. Így jogot nyertek arra, hogy 
részt vegyenek a lengyel királyválasztáson. Ígéretet tett arra, hogy Poroszországban 
csak helybéliek tölthetnek majd be állami tisztségeket, eltörölte a kereskedelmi 
vámokat, Thorn, Elbing, Danzig és Königsberg városoknak pedig pénzverési jogot 
is ígért.8 Néhány nappal később Johann van Baysen, a Porosz Szövetség egyik ve-
zető alakjának személyében kormányzót nevezett ki Poroszország élére. A lovag-
rendi állam jövőbeni igazgatási rendszerét 4 vajdaságban határozta meg: Thorn 
(Kulmerland és a Visztula melletti területek), Königsberg (az ún. partes inferior, 
azaz a Pregel-folyótól keletre eső földek, az ún. Kelet-Poroszország), Elbing 
(partes superior: a Visztula és a Pregel közötti területek), valamint Danzig (azaz 
Pommerellen tartomány).9 

A nagymester azt követően, hogy a Porosz Szövetség 1454. február 4-én meg-
tagadta a hűséget a Német Lovagrendnek, és nem ismerte el a nagymestert az or-
szág urának, politikai és katonai helyzetének erősítése érdekében február 22-én 
(amikor IV. Kázmér hadat üzent), 40 000 aranyforintért zálogba adta II. Frigyes 
brandenburgi választófejedelemnek Neumark tartományt. Ezzel pénzt szerzett 
zsoldosok toborzására, és a választófejedelemség politikai támogatásában is re-
ménykedett.10 Mindemellett lehetővé tette a Németországban toborzott zsoldosok 
átvonulását Brandenburgon keresztül Poroszország felé.11 A Német Lovagrendnek 
 
 6  H. Boockmann, 1992. 212. 
 7  Marian Biskup: Der Zusammenbruch des Ordensstaates in Preussen im Lichte der neuesten 

polnischen Forschungen. In: Acta Poloniae Historica. IX. (1963) 76. 
 8  Staatsverträge II. Nr. 292.; Karol Górski: The Royal Prussion Estates in the Second Halft of the 

15th Century and their Relation to the Crown of Poland. In: K. Górski: Communitas, Princeps, 
Corona Regni. Studia Selecta. (Annales societatis scientiarum Torunensis 78,1.) Varsoviae, 1976. 
41–56., itt: 43–44. 

 9  Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. I–V. Hg. Max 
Toeppen, Leipzig, 1878–1886. (a továbbiakban: ASP) itt: ASP IV. Nr. 250. 

10  Ch. Krollamnn, 1932. 145. 
11  M. Biskup, 1963. 61. 
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sürgősen katonákra volt szüksége, mert szinte napok alatt veszített el várakat, vá-
rosokat, területeket. Strasburg (Kulmerland tartomány) komtúrja például 1454. feb-
ruár 8-án még azt jelentette a nagymesternek, hogy a város lakói megerősítették 
hűségüket a Rend iránt. A Porosz Szövetség közeledő csapatai miatt ugyanakkor 
azt kérte, hogy egy tűzmesterrel, íjásszal és hozzáértő tiszttel erősítsék meg helyőr-
ségét.12 1454. február 12-én azonban Strasburg városa már a rendek kezére került.13 
A lovagrendi vár még tartotta magát, ezért Jacob von Mossek, a Porosz Szövetség 
Strasburg ellen küldött csapatainak parancsnoka felszólította a környék nemeseit, 
hogy a lovagrenddel szemben álljanak az ő zászlaja alá, mert Strasburg városa és 
vára (azaz lovagrendi rendháza) az egész déli határterület kulcsa: „wen die stat und 
hawsz eyn slos ist vor das gantcze land”.14 

Egy 1454. február 13-án kelt, a lengyel király által kormányzóvá kinevezett 
Johann von Baysen testvérének, Hansnak címzett levél szerint Osterode, Deutsch 
Eylau, Kauernik és Lautenburg is a rendek ellenőrzése alá került.15 A következő 
napon Gollub is a Szövetség oldalára állt.16 Strasburg várának bevételével megnyílt 
volna az út a lengyel csapatok előtt a lovagrendi állam belseje, Kulmerland felé. 
1454. február 19-én a Porosz Szövetség minden kulmerlandi nemest, fegyvernököt, 
birtokost arra kért, hogy segítsen elfoglalni Strasburg várát.17 Götz Rubit thorni vá-
rosi tanácsos, és Otto von Machwitz, a Szövetség egyik zsoldoskapitánya vezetésé-
vel komolyabb sereg vonult fel Strasburg ellen, s február 28-án ez a vár is a rendek 
ellenőrzése alá került. Ezzel kaput nyitottak a lengyel haderő előtt Poroszország 
belső területei felé. Strasburg kapitánya Götz Rubit lett. 1454 áprilisában a lengyel 
csapatok élén maga IV. Kázmér király is a lovagrendi állam területére érkezett. 
Thorn és Elbing városában személyesen fogadta az előtte hódolókat, Danzigban és 
Königsbergben pedig a porosz nemesek és városok képviselői a király megbízottai 
előtt tettek hűségesküt. A porosz püspököktől a Szövetség kényszerítette ki a hű-
ségesküt.18 1454. június 4-én IV. Kázmér megerősítette inkorporációs bulláját.19 A 
Német Lovagrend elleni háború irányítása az 1454 júliusában létrejött országtanács 
kezébe került, amely a lengyel korona által kinevezett poroszországi kormányzó-
ból, Johann von Baysenből, a danzig, elbingi, königsbergi és thorni területek vajdá-
iból, valamint a nemesség és a városok képviselőiből állt.20 

 
12  Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Ordensbriefarchiv, Schiebl. L. XXXV Nr. 137. (a 

továbbakban: OBA) 
13  Hans Plehn: Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen. (Materialen und Forschungen zur 

Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte von Ost- und Westpreussen II.) Leipzig, 1900. 92. 
14  ASP IV. Nr. 320. 
15  ASP IV. Nr. 323. 
16  ASP IV. Nr. 325. 
17  ASP IV. Nr. 339. 
18  Ch. Krollmann, 1932. 145–146. 
19  H. Plehn, 1900. 93. 
20  Ernst Manfred Wermter: Das Königliche Preußen (Preußen königlich-polnischen Anteils) 1454 bis 

1569 mit dem Hochstift Ermland und den drei großen Städten Danzig, Elbing und Thorn. Innerer 
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Az inkorporációs bulla ígérete alapján a Szövetség magának vindikálta Porosz-
országban a pénzverés jogát, aminek a háború finanszírozásában is komoly szere-
pet szánt. Thorn városa már a lengyel király előtti hódolatot megelőzően, 1454. 
március elején levélben tájékoztatta Danzigot a Szövetség által kibocsátandó érmék 
pénzlábának változásáról.21 Elbingi tanácskozásukon a rendek úgy határoztak, 
hogy az elfoglalt lovagrendi rendházakban talált ezüsttárgyakat Thornba kell szállí-
tani, hogy azokat beolvasszák, s azokból pénzt verjenek.22 Az első ilyen, dokumen-
tálható ezüstszállítás 1454. március 12-én történt meg.23 A Szövetség pénzverése a 
lovagrendtől kisajátított thorni pénzverdében indult meg, s az érmék egyik oldalára 
Thorn város címerét verték, felirata pedig Poroszországnak a lengyel koronához 
tartozását fejezte ki: „Moneta Ducatus Prucie – Kasimirus D[ei] G[ratia] Rex Po-
lo[ni]e”.24 A porosz rendek az 1416. évi pénzlábhoz tértek vissza, ami 0,92 gramm 
ezüstöt tartalmazó Schillingeket jelentett.25 A jó, viszonylag magas ezüsttartalmú 
pénz kibocsátásának alapvetően politikai okai voltak. A Porosz Szövetség ily mó-
don igyekezett a maga oldalára állítani a még mindig igen nagy számú, bizonytalan 
birtokos réteget, másrészt pedig ezzel tudta kifizetni zsoldosait.26 A magas ezüsttar-
talom miatt azonban ez a pénzverés nem hozott bevételt, sőt egyre veszteségesebbé 
vált. Emiatt a kezdeti, nagy mennyiséget produkáló pénzverés mértéke gyorsan 
visszaesett.27 A kezdeti nagy pénzkibocsátást az is motiválta, hogy a Szövetség ek-
kor még a Német Lovagrend feletti gyors győzelemben reménykedett. De a szerze-
tes lovagok poroszországi hatalmát még a lengyel király személyes megjelenése és 
hadserege beavatkozása ellenére sem sikerült megtörni. 1454 márciusában ugyanis 
Heinrich Reuss von Plauen meißeni várgróf vezetésével 700, Szászországban és 
Thüringiában toborzott lovas zsoldos, és közel 300 pomerániai zsoldos érkezett Po-
roszországba, Konitz várába. Áprilisban sziléziai zsoldosok is jöttek Marienburgba, 
így csak zsoldosból mintegy 1000–1500 állt a lovagrendi zászlók alatt. A Porosz 
Szövetségnek ekkor kb. 3500 fegyverese volt, ebből 2000 lovas.28 
                                                                                                                            

Aufbau und das Verhältnis zu Krone Polen. In: Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-
Preußen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung. Hg. P. Baumgart (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission zu Berlin 55.) Berlin–New York, 1983. 129–152., itt: 134. 

21  ASP IV. Nr. 248. 
22  ASP IV. Nr. 246. 
23  Księga Theudenkusa. Ed. Leon Koczy (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Societas Literaria 

Toruniensis, Fontes 33) Toruń, 1937. Nr. 284, 285, 286. 
24  Friedrich August Vossberg: Münzen und Siegel der preußischen Städte Danzig, Elbing, Thorn so 

wie der Herzöge von Pommerellen im Mittelalter. Berlin, 1841. 33. 
25  Stanisław Kubiek: Monety i stosunki monetarne w Prusach Krolewskich w 2. polowie 15. wieku. 

(Biblioteka Archeologiczna 29) Wrocław, 1986. 46–47.; Pósán László: A pénzrendszer és az árak 
változása Poroszországban a 15. század első felében. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születés-
napjára. Szerk. Angi János, Barta János, Debrecen, 2000. 11–30., itt: 17. 

26  Oliver Volckart: Die Münzpolitik im Ordensland und Herzogtum Preußen von 1370 bis 1550. 
(Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 4.) Wiesbaden, 1996. 204. 

27  Uo. 204. 
28  M. Biskup, 1963. 61. 
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1454 tavaszának végére világossá vált, hogy a Német Lovagrend sokkal komo-
lyabb erővel rendelkezik, mint ahogyan azt a rendek vagy akár a lengyel uralkodó 
vélelmezte s várta. Így módosítani kellett a katonai terveket, és elhúzódó, költséges 
háborúra kellet felkészülni.29 Ilyen kilátások miatt tarthatatlannak bizonyult a ma-
gas ezüsttartalmú, ráfizetéssel működő pénzverés. A Szövetség városai már 1454 
júniusában azt írták Kázmér királynak, hogy „die montcze halden mochten uff ire 
koste”, azaz a vert érmék értéke megegyezett az előállítás költségével, így az sem-
milyen nyereséget sem biztosított.30 Az elhúzódó háború kilátása a lengyel királyt 
is komoly finanszírozási nehézségek elé állította, mert délkeleten Sajjid Ahmed ta-
tár kánnal hadakozott.31 Július közepén IV. Kázmér követei útján a porosz rendek 
graudenzi gyűlésén azt kérte, hogy a zsoldosok vártnál hosszabb fegyverben tartá-
sának finanszírozására a lovagrendtől elfoglalt Strasburg és Rehden várát zálogba 
adhassa a lengyel szolgálatban cseh zsoldosvezéreknek.32 A háború finanszírozásá-
nak ezt a módját a Porosz Szövetség, mely magát tekintette Poroszországban a tar-
tományúri hatalom jogos gyakorlójának, ekkor még elutasította. Ugyanakkor a 
Szövetség politikai vagy katonai érdemeket szerzett tagjait lovagrendtől elvett bir-
tokokkal honorálta. Így például Götz Rubit thorni tanácsos, aki elfoglalta és egy 
darabig kormányozta Strasburgot, a komtúrság földjén megszerezte Turzno és Or-
lowo majorsági birtokokat.33 De a kezdetektől kacérkodott azzal a gondolattal is, 
hogy pénzért Strasburgot átadja a lengyeleknek, de Thorn város tanácsa, amely őt 
az elfoglalt Strasburg élére állította, ezt határozottan megtiltotta.34 A hadi kiadások 
fedezetének előteremtését maguk a zsoldos csapatok nehezítették meg a legjobban, 
mert egy-egy területet a „baráti” seregek éppúgy feldúltak, felprédáltak, mint az el-
lenség.35 Götz Rubit már 1454. március 25-én azt írta Thorn magisztrátusának, 
hogy az igazgatására bízott strasburgi körzetben a cseh és lengyel csapatok az 
egész vidéket kifosztották.36 

1454 nyarának végén a Porosz Szövetség és a lengyel király összehangolt táma-
dással próbálta meg dűlőre vinni a háborút. A Szövetség zsoldosai a Visztula men-
tén nyomultak északra, s ostrom alá vették a Német Lovagrend székhelyét, Marien-
burgot. A lengyel sereg viszont betört Pommerellen földjére, és Konitz városát 
akarta elfoglalni, mely stratégiai fontosságú volt Nyugat-Poroszország birtoklása 
szempontjából. Kázmér egyúttal a Birodalomból érkező, a lovagrend által felfoga-
dott hatalmas zsoldosseregnek is útját kívánta állni, amit Rudolf von Sagan, Glotz 
 
29  Ch. Krollmann, 1932. 147. 
30  ASP IV. Nr. 275. 
31  Bertold Spuler: Die Aussenpolitik der Goldenen Horde. Die Horde als Großmacht in Osteuropa 

und Vorderasien. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Jhg. 5. H. 1–2. (1940) 1–75., és Jhg. 
5. H. 3–4. (1940) 279–365., itt: 335. 

32  H. Plehn, 1900. 93. 
33  ASP II. Nr. 48, 66, 166, 207. 
34  H. Plehn, 1900. 94. 
35  Wilhelm Rautenberg: Böhmische Söldner im Ordensland Preußen. Hamburg, 1954. 62. 
36  H. Plehn, 1900. 93. 
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hercege, és Bernhard von Zinnenberg vezetett.37 A lengyel haderő, pénzhiány mi-
att, jórészt tekintélyes létszámú, nagy-lengyelországi, hadba szólított nemesből 
(szlachta) állt. A nyár folyamán a kisebb lovagrendi várakat, mint például Stuhmot, 
amit alig 100 főnyi zsoldos helyőrség védett, a lengyelek még könnyűszerrel elfog-
lalták. 1454. szeptember 18-án azonban Konitznál, a 13 éves háború egyetlen, 
nagy, nyílt mezei ütközetében a lovagrend zsoldosserege nagy győzelmet aratott a 
lengyel hadak felett, sőt maga IV. Kázmér is csak nagy nehézségek árán tudott el-
menekülni. A kortárs feljegyzések szerint a lengyelek 10-szeres túlerőben voltak, 
mégis vereséget szenvedtek: „Und der Polen was szovil, das X Polen wurden 
gerechet kegen eynem Deutczen”.38 Ennek, és az ehhez hasonló forrásnak a hiteles-
sége azonban okkal kérdőjelezhető meg, mert a különböző összeírásokból viszony-
lag jól összeszámolható a szemben álló seregek nagysága. A lengyel had kb. 
16 000 főből állt, azaz nagy és erős sereg volt. A lovagrendi zsoldkönyvek tanúsá-
ga szerint Konitznál mintegy 57 zsoldosvezér 15 000 fegyverese állt a Rend zászla-
ja alatt, ebből 9000 lovas, 6000 pedig gyalogos volt. A konitzi csatában tehát a 
szemben álló felek közel azonos nagyságú seregekkel rendelkeztek. A Német Lo-
vagrend szolgálatában álló nagy zsoldossereg tetemes része az elkövetkező 12 év-
ben is itt maradt Poroszországban, sőt vezéreinek többsége a háborút követően itt is 
telepedett le.39   

Annak ellenére, hogy a konitzi csatában a nagy-lengyelországi nemesség jelen-
tős vérveszteséget szenvedett, az ütközet még nem döntötte el a háborút.40 A Porosz 
Szövetség ugyan Marienburg elfoglalásával kudarcot vallott, s zsoldosai egy része 
Hans Hohenstein gróf vezetésével átállt a Német Lovagrend oldalára, de még mindig 
jelentős számú katonát tartott fegyverben. A zsoldosseregek mindkét oldalon súlyo-
san megterhelték a kincstárakat, állandó problémát jelentett a járandóságok kifizeté-
se. Emiatt a konitzi csatát egyik oldalon sem követte nagy erőket felvonultató, a há-
ború menetét eldönteni képes, koncentrált támadás, nagyszabású hadművelet.41 A 13 
évig elhúzódó poroszországi polgárháború – amelybe a rendek oldalán komoly erők-
kel Lengyelország is beavatkozott – kisebb-nagyobb csapatmozgások, katonai akciók 
sokaságából állt, ami óriási méretű pusztítást eredményezett.42 

A konitzi csatának persze lettek azonnali politikai következményei: számos vá-
ros, világi nemes tért vissza a lovagrend hűségére. Ezt a folyamatot erősítette az a 
körülmény is, hogy a Német Lovagrend zsoldosai, útban Dirschau felé, Danzig vá-
ros csapatait is legyőzték.43 A pénzhiány azonban egyre fenyegetőbb helyzetbe 
hozta a lovagokat, s a nagymesternek nem volt más választása, mint fizetési bizto-

 
37  Annales Golubienses, PDP IV. 42. 
38  Annales Golubienses, PDP IV. 42. 
39  M. Biskup, 1963. 62. 
40  Ch. Krollmann, 1932. 147. 
41  K. Militzer, 2005. 152. 
42  H. Boockmann, 1992. 216. 
43  Ch. Krollmann, 1932. 148. 
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sítékként különböző birtokokat, várakat engedjen át zsoldosvezéreinek. 1454. ok-
tóber 10-én Marienburgot, a Rend székhelyét, a nagymesteri udvart, valamint 5 
másik, jelentősebb várat, és számos kisebb-nagyobb birtokot adott zálogba kapitá-
nyainak. A szerződés szerint, ha a lovagrend 1455. február 19-ig (azaz egy negyed-
éven belül) nem fizeti ki az elmaradt zsoldot, elveszíti a zálogba adott ingatlano-
kat.44 A nagymester utasította Graudenz és Osterode komtúrjait, hogy Gilgenburg-
ot, valamint Szemen és Altstadt malmait engedjék át Georg von Schellendorf zsol-
doskapitánynak. Egy 1454. december 11-i levél szerint Hohenstein várát és a hozzá 
tartozó földeket egy cseh zsoldos kompánia birtokolta, Deutsch-Eylau pedig két 
cseh zsoldosvezér, Jan Kisch és Jan Kozeli kezére került.45 A zálogszerződésekkel 
a lovagrend kitolta a zsoldfizetés határidejét, és biztosította csapatai lojalitását, hi-
szen hadseregre nagyon is szüksége volt, mert újabb lengyel támadás fenyegetett. 
1454 novemberében IV. Kázmér cseh zsoldosokból álló seregével betört Kulmer-
land földjére. Felperzselte, feldúlta a falvakat, de katonai szempontból érdemleges 
hadműveleteket nem folytatott. Amikor pedig hírt kapott arról, hogy Németország-
ból Niklas Wolfersdorf és Baltasar von Sagan herceg vezetésével újabb zsoldosok 
érkeznek a lovagrendhez, visszavonult a lengyel határok mögé. A kulmerlandi be-
törés lényegében két célt szolgált. A lovagok őszi katonai sikerei után világos jel-
zést kívánt adni a porosz rendeknek, hogy a háború korántsem ért véget. Másrészt a 
lengyel király is komoly pénzügyi gondokkal küszködött, s fizetés helyett a porosz 
területeken engedélyezett szabad rablást fegyvereseinek. A visszavonulást követő-
en azonban a fizetetlen zsoldosok lengyel területeken is raboltak és fosztogattak.46 

A háborús kiadások finanszírozására a Porosz Szövetség az ellenőrzése alatt ál-
ló területeken jelentősen megemelte az adókat. Poroszországban sohasem voltak 
olyan magasak és mindenre kiterjedőek az adóterhek, mint ekkor. A társadalom al-
sóbb rétegeinél ez széles körű elégedetlenséget, sok helyen zavargásokat, felkelé-
seket eredményezett. Königsberg-Altstadt és Königsberg-Löbenicht kézművesei, 
iparosai fellázadtak a Porosz Szövetséghez csatlakozott városi magisztrátusok el-
len, s mindkét helyen sikerrel is jártak: felkoncolták a lengyelbarátként ismert taná-
csosokat és polgármestereket. Königsberg-Kneiphofot azonban a Szövetség-párti 
városi tanács szilárdan kézben tartotta, és megerősítette. A keleti országrész kato-
nai és politikai stabilitásának megteremtése az egyik legfontosabb feladata lett a 
lovagrendnek. 1455. február 6-án a nagymester újabb megállapodást kötött a zsol-
dosvezérekkel, s további két hónappal, 1455. április 23-ig ismét kitolta a zsoldfize-
tés határidejét. Ez lehetővé tette azt, hogy Heinrich Reuß von Plauen elbingi kom-
túr, főispotályos vezetésével mintegy 2000 főnyi zsoldossereggel támadást indítson 
Kelet-Poroszországban. Samland tartományból 300 porosz származású világi bir-
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tokos fegyveres sorakozott fel a Rend zászlaja alatt. Königsberg-Altstadt és Kö-
nigsberg-Löbenicht azonnal megnyitotta kapuit a lovagrendi csapatok előtt, Kö-
nigsberg-Kneiphof azonban (mely tengeri úton támogatást kapott Danzigtól) egy 
hónapig dacolt az ostrommal, s csak 1455. július 14-én kapitulált.47 Königsberg 
ostromában Baltasar von Sagan herceg zsoldosai játszották a fő szerepet, míg 
Georg von Schlieben zsoldoskapitány Ermland déli részein foglalt vissza néhány 
várat és várost a Német Lovagrendnek. Ezzel egyidőben Pommerellen déli részein 
Kaspar Nostitz, Konitz zsoldoskapitánya nemcsak a környező településekre, város-
okra terjesztette ki a lovagrend fennhatóságát, hanem Nagy-Lengyelország északi 
területeit is feldúlta.48 A háború további menete szempontjából Kelet-Poroszország 
és Ermland nagy részének visszaszerzése különösen fontosnak bizonyult: ez lett a 
lovagrend viszonylag stabil hátországa. A Königsberg feletti fennhatóság gazdasá-
gi-pénzügyi szempontból is lényeges volt, hiszen Danzig és Elbing a Porosz Szö-
vetséghez csatlakozott, így a lovagrend ellenőrzése alatt csak ez az egy jelentős 
tengeri kikötő maradt.49 A nagymester már 1455-ben arra ösztönözte a külföldi ke-
reskedőket, hogy Danzig helyett inkább Königsberget keressék fel.50  

A Porosz Szövetség adóterhei miatt 1455 márciusában Thorn városában szintén 
lázongás tört ki, s emiatt a lengyel király által vajdává kinevezett Gabriel von 
Baysen is menekülni kényszerült. A városvezetés ellen fellázadt iparosok, mester-
emberek arra kérték a Német Lovagrendet, hogy küldjön csapatokat a városba és 
vegye azt birtokába. A thorni magisztrátus szinte az utolsó pillanatban kapott len-
gyel és danzigi katonai segítséggel vérbe fojtotta a megmozdulást, majd megtorlás-
ként több mint 70 polgárt kivégeztetett. Danzigban ugyancsak voltak zavargások, 
de az itteni városvezetés engedményekkel, politikai eszközökkel gyorsan leszerelte 
az elégedetlenkedőket, a lázongók vezetőjét, Martin Koggét pedig 7 társával együtt 
halálra ítélték.51  

1454 őszének és 1455 tavaszának katonai sikereivel párhuzamosan a Német 
Lovagrend diplomáciai téren is jelentős aktivitást fejtett ki, melynek eredménye-
ként 1455 márciusában III. Frigyes császár birodalmi átokkal sújtotta a Porosz 
Szövetséget és nem ismerte el IV. Kázmér Poroszország feletti fennhatóságát, azaz 
érvénytelennek nyilvánította a lengyel király inkorporációs bulláját. Hasonlókép-
pen foglalt állást a birodalmi gyűlés is.52 Lengyel oldalon ugyanis nagy számban 
harcoltak cseh huszita zsoldosok, akik sok esetben erővel is terjesztették Poroszor-
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szágban tanaikat.53 A kortárs feljegyzések szerint például Braunsbergben annyian 
voltak a husziták, hogy katolikus pap még az utcán sem mert mutatkozni. Wormditt 
városában Jan Cloda cseh zsoldosvezér 600 emberének külön huszita papjai is vol-
tak, akik kisajátították a katolikus templomokat.54 Ezekre az eseményekre is hivat-
kozva 1455 őszén III. Calixtus pápa interdiktummal és exkommunikációval fenye-
gette meg a Német Lovagrenddel szemben fellépőket. I. Keresztély dán király ha-
dat is üzent Lengyelországnak és a Porosz Szövetségnek, de tényleges katonai fel-
lépésre nem került sor, mert figyelmét a norvég korona megszerzésére törekvő Karl 
Knutson svéd király kötötte le.55 A dán hadüzenet mögött elsősorban az a régi dán 
törekvés állt, hogy visszaszorítsa Danzig balti-tengeri kereskedelmét. (1427-ben 
emiatt tényleges összecsapások is voltak.)56 

Pénzügyi támogatást azonban, amire a legnagyobb szükség lett volna, a lovag-
rend sehonnan sem kapott. A németországi rendtartományok ugyan felszereltek és 
Poroszországba küldtek újabb 500 zsoldost, és Livóniából is érkezett 600 lovas, de 
további finanszírozásuk kérdése megoldatlan maradt. A Rend krónikus fizetési ne-
hézségei komoly egyenetlenséget okoztak zsoldosvezérei körében: a német kapitá-
nyok többsége (mint például Baltasar von Sagan, Hans von Schleichen vagy Bern-
hard von Zinnenberg) még hitt a nagymester fizetési ígéreteinek, a cseh zsoldosve-
zérek egy része azonban Oldřich (Ulrich) Červenka vezetésével azt az álláspontot 
képviselte, hogy a zálogként náluk lévő lovagrendi várakat adják el a lengyel ki-
rálynak vagy a Porosz Szövetségnek. De sem IV. Kázmér, sem pedig a porosz ren-
dek nem voltak abban a helyzetben, hogy a zsoldosok által kért hatalmas vételárat 
kifizessék. Pénzügyi nehézségei miatt maga a lengyel király is arra kényszerült, 
hogy egyik cseh zsoldosvezérének, Jan Mieczkownak 600 aranyforintnyi tartozása 
fejében zálogba adja Gollub várát és a hozzá tartozó területeket.57 Oldřich Čer-
venka tehát így sem juthatott pénzhez, ezért saját birtokként próbált berendezkedni 
a parancsnoksága alatt álló Marienburgban, s hódolati esküt követelt a lakosoktól. 
Bartholomäus Blume marienburgi polgármester vezetésével azonban sikeres ellen-
állás bontakozott ki ezzel szemben. Végül 1456. augusztus 16-án megszületett a 
thorni szerződés, melynek értelmében Marienburgot és 5 másik várat (Dirschau, 
deutsch-Eylau, Konitz, Friedland, Hammerstein) a zsoldosok 436 000 aranyforin-
tért átadják a lengyel királynak. A vételárból a lengyel fél 25 000-et még 1456 
szeptemberében kifizet, ami után a zsoldosok Deutsch-Eylau, Konitz, Hammerstein 
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és Friedland várát azonnal át is adják. A vételár nagyobbik részének megfizetése 
után kellett megnyitniuk Dirschau és Marienburg kapuit. A thorni szerződés a lo-
vagrendi zsoldosok kb. harmadát foglalta csak magába (74 zsoldoskapitányt 2500 
katonával), többségük a Rend zászlaja alatt maradt, s bízott zsoldjuk majdani kifi-
zetésében.58 A vételár kifizetése azonban komoly problémát okozott IV. Kázmér-
nak: már az első részletet sem tudta határidőre teljesíteni, a főösszeg előteremtése 
pedig egészen reménytelennek látszott. A lengyel fél többször is a fizetési határ-
idők módosítását, sőt a thorni szerződés módosítását kérte: 190 000 aranyért meg-
elégedett három vár (Marienburg, Dirschau, Deutsch-Eylau) átadásával. Ebbe az 
üzletbe azonban már csak 10 lovagrendi zsoldoskapitány ment bele. A megvásár-
láshoz szükséges pénz jelentős részét Danzig városa teremtette elő. 150 000 márkát 
adott Kázmérnak, aki cserében kiadta a Privilegia Casimirianát, melyben széles kö-
rű kiváltságokat adományozott a kikötővárosnak. A lengyel, orosz és litván terüle-
tekről származó árukra vonatkozóan vámmentességet kapott, minden kereskedelmi 
és partjogi (tengerjogi) kérdésben legfőbb joghatóságként járhatott el, s javaslatté-
teli jogot kapott a városi királyi tisztségviselő, az ún. városi kapitány tisztségének 
betöltésével kapcsolatosan, amely tisztségviselőt a mindenkori városi tanács tagjai 
közül kellett kiválasztani. IV. Kázmér kiváltságlevele következtében Danzig a Bal-
ti-tenger legfontosabb kikötője lett.59 A Danzig által adott pénz egy része (80 000 
márka) kölcsön volt, amiért zálogként megkapta a lovagrend korábbi, dirschaui 
várnagyi körzetét és a putzigi területeket. A kiváltságlevél megerősítette Danzig 
pénzverési jogát úgy, hogy a bélyegképnek és a pénzlábnak a lengyel korona elő-
írásait kellett követnie, de a pénzlábat (azaz a nemesfémtartalmat) a király csak a 
rendek egyetértésével változtathatta meg.60 (Nem sokkal később IV. Kázmér ha-
sonló privilégiumot adott Thorn városának is, de a thorni pénzérmékre nem kellett 
rátenni a lengyel király képmását, viszont az itt vert pénz 50%-át be kellett szolgál-
tatni a kincstárba.61 A Porosz Szövetség területén vert Schilingek ezüsttartalma ek-
koriban átlagosan 0,38 gramm volt, s ez megegyezett a Német Lovagrend által vert 
érmék pénzlábával.62) 

A Német Lovagrend zászlaja alatt maradt zsoldosok 1456-ban – mintegy fizet-
ségük előlegeként – a Visztula vidékén több várat és várost is visszafoglaltak s bir-
tokba vettek. Bernhard von Zinnenberg például évekre berendezkedett Kulm vá-
rosában: „Item her Bernt der thut vil guttes bey dem orden in dem krige, und der 
hilt den Colmen”.63 A háború menete, intenzitása mindkét oldalon a fizetőképes-
ségtől függött, s mivel ezen a téren egyik fél sem állt jól, nem voltak nagyszabású 
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hadjáratok, győzelmet eredményező offenzívák. A 13 éves háborút lényegében a 
rabló és fosztogató akciók jellemezték, melyek során hol egyik, hol másik fél fog-
lalt el egy-egy várost (várat) vagy kisebb-nagyobb területet. 1457. június 4-én a 
lengyel király és a porosz rendek követei kifizették a cseh zsoldosoknak Marien-
burg, Dirschau és Deutsch-Eylau vételárát. A nagymesternek el kellett hagynia ed-
digi székhelyét, és Königsbergbe költözött.64 Négy nappal később Kázmér király 
bevonult Marienburgba. A Lengyelországhoz átpártolt Oldřich Červenka szolgála-
tai jutalmául a vételáron felül kinevezték a honfitársától, Jan Mieczkowtól zálogból 
kiváltott Gollub várának parancsnokává: „dernoch ersteigt her dy Golau under dem 
Czirwenka, unnd hilt dy III jor”.65 

Marienburg elvesztése katonai ellenlépésekre sarkallta a lovagrendet. 1457 
szeptemberében Bernhard von Zinnenberg zsoldoshada visszafoglalta a Rend szék-
helyét (szeptember 28.) és több más várat is Kulmerland tartományban. A katonai 
helyzet ilyen irányú megváltozásában nagy szerepe volt annak, hogy a Porosz Szö-
vetség és a lengyel király anyagi erőforrásait lényegében felemésztette a lovagrendi 
várak megvásárlása. Most ők kerültek abba a helyzetbe, hogy fizetetlen cseh zsol-
dosaik egy része 1457 őszén az őrizetükre bízott várakat (Preußisch-Holland, 
Liebstadt, Mohrungen) pénz fejében felkínálták a Német Lovagrendnek.66 1458 áp-
rilisában Gollub kapitánya, Oldřich Červenka 400 zsoldosával rajtaütést indított 
Kulm ellen, de Bernhard von Zinnenberg visszaverte a támadást.67 Augusztusban a 
lengyel király serege ostrom alá vette Marienburgot, de az Augustin Trotzler vezet-
te zsoldosok megvédték a várat. Mivel érdemi katonai döntést most sem sikerült 
kicsikarni, a nemzetközi események pedig jelentősen lekötötték IV. Kázmér fi-
gyelmét, a szemben álló felek 1458. október 12. és 1459. július 13. közöttre szóló-
an fegyverszünetet kötöttek.68 1457. november 23-án ugyanis örökös nélkül, várat-
lanul elhunyt V. (Habsburg) László magyar–cseh király. Két nővérének férje, Vil-
mos szász-weimari herceg és IV. Kázmér lengyel király egyaránt igényt formálha-
tott koronájára. A szász herceg lemondott ilyen irányú jogcíméről, a lengyel ural-
kodót pedig ebben nagyértékben akadályozta a lovagrenddel vívott háború. A hu-
szita (kelyhes) rendek Csehország trónjára emelték Podiebrad Györgyöt, így itt 
nem sok reménnyel kecsegtetett a helyzet. Magyarországon azonban Hunyadi Má-
tyás felrúgta az őt trónra emelő főúri csoportok közötti megegyezést, s az így ki-
alakult főúri elégedetlenség azt a reményt keltette, hogy a Jagelló-háznak van esé-
lye érvényesíteni magyarországi trónigényét.69 Mátyás energikus fellépése azonban 
hamar véget vetett az ilyen irányú lengyel dinasztikus vágyaknak, s Kázmér fi-
gyelme újra a porosz ügyek felé fordult. 
 
64  H. Boockmann, 1992. 218. 
65  Annales Golubienses, PDP IV. 42. 
66  Ch. Krollmann, 1932. 152–153. 
67  H. Plehn, 1900. 100–101. 
68  M. Biskup, 1963. 65. 
69  Engel Pál: Szent István birodalma. Bp., 2001. 248–250. 
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A fegyverszünet lejártával újra kezdődött Marienburg ostroma, ami 1 évig tar-
tott. Bartholomäus Blume polgármester és Augustin Trotzler kapitány az utolsó pil-
lanatig kitartott, de 1460. augusztus 6-án az éhség és a felmentő sereg reményének 
híján megadták magukat a jórészt Danzig által fizetett zsoldosseregnek. A győztes 
danzigiak kivégezték a polgármestert és a lovagrend mellett mindvégig hűen kitar-
tó zsoldoskapitányt.70 Ahogy Marienburg esete is mutatta, 1460-ban a Német Lo-
vagrendnek már nem sok katonája volt, ezért a nyár folyamán Bernhard von Zin-
nenberget el is küldte a Birodalomba, hogy új zsoldosokat toborozzon. 1460. au-
gusztus végén Zinnenberg 3000 főnyi zsoldossereggel tért vissza Poroszországba. 
Marienburg felmentése ugyan már nem sikerült, de ellentámadást indított Kul-
merland földjére, s a Drewenz-folyónál elfoglalta Gollub várát. Ezzel párhuzamo-
san Pommerellenben Fritz Raweneck, Mewe és Neuenburg lovagrendi szolgálatban 
álló kapitánya a Konitzban állomásozó zsoldoscsapatokkal együtt sikeres támadá-
sokat vezetett Danzig és környéke ellen. Rajtaütései veszélyeztették a kikötőváros 
kereskedelmét, bevételeit, amelyekre pedig igen nagy szüksége volt a háború foly-
tatásához. Raweneck csapatai elfoglalták Putzigot, Lauenburgot és Bütowot, 
Zinnenberg zsoldosai pedig Mewe, Nauenburg, Löbau, Neumark és Schwetz várát, 
ahonnan ellenőrizhette a Visztula hajóforgalmát. Ermland területén a lovagrend 
csapatai visszaszorították Schalskiń lengyel zsoldosvezér seregét, s visszafoglalták 
Braunsberget, Wehlaut, Rastenburgot, Schippenbeilt, Friedlandot, és Mohrungent. 
A lengyel erőket beszorították Frauenburg várába.71 1461. november 11-én Bern-
hard von Zinnenberg elfoglalta Strasburgot.72 A lovagrend erősödő helyzetét jelez-
te az is, hogy egyre több világi birtokos és város pártolt át újra az oldalára, akikkel 
1460 nyarán Ludwig von Erlichshausen nagymester a pénzláb leszállításáról és a 
pénzverésről egyeztetett.73 A háború miatt ugyanis szinte lehetetlenné vált a Kelet-
Poroszországba irányuló, pénzveréshez szükséges ezüstimport, mert Danzig keres-
kedelmi bojkottot léptetett életbe a lovagrendi kikötők (Königsberg és Memel) el-
len, a tilalom betartására pedig hadihajókat küldött.74 

Az 1460/61 folyamán elszenvedett vereségek arra késztették Lengyelországot, 
hogy növelje zsoldosseregének létszámát, s 1461 végétől fokozatosan ellentámadá-
sokat indított. 1462 nyarán a lengyel csapatok felmentették a Frauenburgban körül-
zárt Schalskiń kapitányt, de Strasburg visszafoglalása már kudarcot vallott. 1462. 
szeptember 17-én a Sarnowitz-tó mellett újabb nyílt ütközetre került sor, de az itt 
összecsapó seregek létszáma messze elmaradt a konitzi csatában résztvevőkétől. 
Mindkét oldalon kb. 1000 fős sereg sorakozott fel. Az ütközetben a lovagrend sú-
lyos vereséget szenvedett: Fritz Raweneck 300 zsoldosával elesett. Ezt követően 
Pommerellenben a lovagrendi zsoldosok katonai téren már nem léptek fel kezde-
 
70  Ch. Krollmann, 1932. 153. 
71  M. Biskup, 1963. 66. 
72  H. Plehn, 1900. 101.. 
73  ASP V. Nr. 14. 
74  O. Volckart, 1996. 208. 
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ményezőként. 1462 késő őszétől a lengyel erők fokozatosan igyekeztek visszasze-
rezni a kisebb pommerelleni várakat. 1463 nyarán megkezdték a Visztula-parti fon-
tos erődítmény, Mewe ostromát, amit 500 lovagrendi zsoldos védelmezett. A nagy-
mester és Zinnenberg zsoldosvezér 1463 szeptemberében szárazföldi és vízi erők 
együttműködésére épülő offenzívát tervezett Mewe felmentésére. A mintegy 2000 
főnyi seregének a Visztula torkolatánál kellett volna egyesülnie a flottával, majd a 
folyón felhajózva Mewébe menni. A hadjárat azonban kudarcot vallott: a lovag-
rendi hajók szeptember 15-én a Visztula-öbölben vereséget szenvedtek a Porosz 
Szövetség, mindenekelőtt Danzig flottájától, a szárazföldi zsoldoscsapatok pedig 
ezt követően feloszlottak. 1463. december közepén Bernard von Zinnenberg kény-
telen volt fegyverszünetet kötni Kázmér királlyal. Kulmerlandi csapatai ezután már 
nem vettek részt a további harcokban. 1464 elején hosszú ostrom után Mewe kapi-
tulált. Zinnenberg különalkuja és Mewe eleste megnyitotta az utat a lengyel csapa-
tok előtt Pommerellen és az Alsó-Visztula vidéke felé. Mewéhez hasonlóan Pom-
merellenben a lovagrendi várakat védő zsoldosok mindenhol csak hosszú, kemény 
ostrom után adták meg magukat.75 A lovagrend németországi birtokainak pénzügyi 
támogatásával 1464 végén Ludwig von Erlichhausen nagymester 800 újabb zsol-
dost toborzott, de a kemény téli hidegben ez a sereg csak Konitzig ért el. Így az a 
terv, hogy a Rend csapatai Pommerellenből és Kelet-Poroszországból együttesen 
indítsanak támadást az ostromlott Neuenburg felmentésére, meghiúsult. A vár 
1465. február 1-jén kapitulált.76 

1465-ben egyre több tárgyalás kezdődött a lehetséges békekötés feltételeiről, 
amelybe közvetítőként Rudolf von Rüdesheim pápai legátus is bekapcsolódott.77 A 
lovagrend békekötési szándékát az elszenvedett vereségek, IV. Kázmérét pedig a 
cseh ügyek erősítették. II. Pius pápa már 1462. március 31-én elégedetlenségének 
adott hangot a huszitizmus kelyhes irányzatát elismerő 1433. évi prágai kompaktá-
val kapcsolatosan, s ezzel megkérdőjelezte Podiebrad György koronáját.78 A pápa 
és a cseh katolikusok egyaránt arra biztatták IV. Kázmért, hogy lépjen fel trón-
igénnyel az eretnek cseh uralkodóval szemben. A lovagrenddel vívott költséges 
háború miatt azonban Kázmér kénytelen volt ettől elzárkózni. Hunyadi Mátyás 
magyar király viszont 1465. október 2-án felajánlkozott II. Pál pápának, hogy fel-
lép a cseh eretnekséggel szemben.79 1465. november 28-án a katolikus cseh bárók 
ligát hoztak létre, december 8-án pedig a Szentszék feloldotta a cseh alattvalókat a 
Podiebrádnak tett hűségeskü alól.80 

 
75  M. Biskup, 1963. 66–67. 
76  Ch. Krollmann, 1932. 155–156. 
77  Wojciech Hejnosz: Der Friedensvertrag von Thorn (Toruń) 1466 und seine Staatsrechtliche 

Bedeutung. in. Acta Poloniae Historica 17. (1968) 105–122., itt: 107–108. 
78  Jörg K. Hoensch: Matthias Cirvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen. Graz–Wien–Köln, 1998. 97. 
79  Kubinyi András: Hunyadi Mátyás a személyiség és a király. Aetas 2007/3. 91. 
80  J. K. Hoensch, 1998. 97. 
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A cseh korona körüli egyre gyorsabban változó események kétség kívül nagy 
lökést adtak a lovagrenddel folyó béketárgyalásoknak. A Porosz Szövetség azon-
ban a Rend teljes legyőzésére törekedett, s emiatt a háború folytatására ösztönözte 
IV. Kázmért. 1465 decemberében Kaspar Nostitz, a lovagrend konitzi kapitánya 
még visszaverte a pommerelleni Stargard elfoglalására induló lengyel csapatokat, 
de 1466 márciusában ezt már nem tudta megismételni, és a vár lengyel kézbe ke-
rült. 1466 nyarán Kázmér ostrom alá vette, s el is foglalta Konitz városát. Lauen-
burgot és Bütowot a Német Lovagrend zsoldoskapitányai eladták II. Erich stolpi 
hercegnek. Szeptember közepén Zantir is lengyel fennhatóság alá került.81  

A katonai sikereket követően – jórészt pénzügyi megfontolásból – a lengyel ki-
rály a béketárgyalások mellett döntött, melyek 1466. szeptember 8-án kezdődtek 
Kulm városában, majd áthelyezték Thorn mellé, a lengyel területeken fekvő 
Nieszawába. A tárgyalások során a lengyel és a lovagrendi delegáció csak a pápai 
legátus közvetítésével érintkezett egymással. A békeszerződés pontjainak véglege-
sítésére a nagymester és a lengyel király személyes találkozóján, Thorn városában 
került sor. A békeszerződést 1466. október 17-én szövegezték meg, s két nappal 
később, október 19-én, vasárnap a felek ünnepélyesen alá is írták.82 A béke értel-
mében a lovagrend elveszítette Pommerellent, Kulmerlandot, Marienburg és Elbing 
környékét, azaz az egész Visztula-vidéket, és Ermlandot. A gazdaságilag kevésbé 
fejlett északi és keleti régiók maradtak a lovagok birtokában, és csak egyetlen je-
lentősebb város: Königsberg. Ugyanakkor ezeket a területeket a háború pusztításai 
jóval kisebb mértékben sújtották, mint az elveszített nyugat-porosz részeket, me-
lyek 13 éven keresztül hadszínterek voltak. A nagymesternek hűségesküt kellett 
tennie a lengyel király előtt, s ezzel a maradék lovagrendi állam a lengyel korona 
vazallus tartománya lett. A jövőben a Rend köteles volt katonailag is támogatni 
Lengyelországot, és csak a lengyel király engedélyével köthetett szövetségeket. A 
békeszerződés értelmében a felek váltságdíj követelése nélkül kötelesek voltak 
szabadon engedni hadifoglyaikat, s 1467. június 24-i határidővel minden várat és 
birtokot az újonnan megállapított határok keretei között vissza kellett adni korábbi 
tulajdonosának. A szerződésbe bekerült az is, hogy a jövőben a Német Lovagrend 
létszámának 50%-a a lengyel korona alattvalói közül kerüljön ki (azaz lengyel 
vagy litván legyen), és ezt az arányt kell érvényesíteni a Renden belüli tisztségek 
betöltésekor is. A nagymester, mint a vazallus Kelet-Poroszország tartományura, 
tagja lesz a koronatanácsnak, s a lovagrendi káptalan a király beleegyezése nélkül 
tisztségéből fel nem mentheti. 

A szerződés szerint a felek azzal a kéréssel fognak a pápához fordulni, hogy 
erősítse meg a békét, amit a pápai legátus fáradozásának köszönhetően sikerült 

 
81  M. Biskup, 1963. 67–68. 
82  W. Hejnosz, 1968. 108.; A II. thorni (toruńi) békeszerződés szövegét ld.: Związek Pruski i pod-

danie się Prus Polsce. wydal Karol Górski, Poznań, 1949. 84–114. (lengyel fordítás) és 204–232. 
(latin szöveg) 
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megkötni. Erre azonban sohasem került sor. A Szentszék – legátusának közremű-
ködése ellenére – kritikával illette a thorni békét, amely továbbra is elismerte, hogy 
a Német Lovagrend (így az általa uralt Kelet-Poroszország is) a papaság fennható-
sága alá tartozik. Ugyanakkor azonban ezt a függőséget a lengyel király felé is tar-
talmazta. A Szentszék számára elfogadhatatlan, s kánonjogilag megengedhetetlen 
volt, hogy a lovagrend, mint egyházi, szerzetesi közösség, világi hatalom vazallusa 
legyen.83 Az a tény, hogy a pápa nem erősítette meg a thorni szerződést, és nem is 
ismerte azt el, a békefeltételek megváltoztatására, sőt teljes megsemmisítésére, re-
vánsra sarkallta a lovagrendet. A cseh korona körüli háborúkhoz kapcsolódóan, 
melyben a Jagelló-ház is érintett volt, az 1470-es években Hunyadi Mátyás magyar 
királlyal szövetkezve a nagymester ezt meg is próbálta tenni.84 

 
 
 
 

 
83  Erich Weise: Das staatsrechtlichen Grundlagen des zweiten Thorner Friedens und die Grenzen 

seiner Rechtmäßigkeit. Zeitschrift für Ostforschung 1954/1. 17.  
84  László Pósán: Matthias Corvinus und der Deutsche Orden. in. Matthias and his legacy. Cultural 

and Political Encounters between East and West. Eds. Attila Bárány, Attila Györkös, Debrecen, 
2009. 437–444.  
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NYUGAT-EURÓPAI ALKOTMÁNYOS MINTÁK HATÁSA 
A MAGYAR FŐRENDIHÁZI REFORMJAVASLATOKRA 
  
  
 
 

A polgári alkotmányosság alapjait megvető áprilisi törvények a kormányzati és tör-
vényhozó rendszer három központi eleme, az uralkodó, a kormány és az ország-
gyűlés jogköreinek elhatárolására és viszonylagos egyensúlyának megteremtésére 
törekedtek, a rendi alkotmányosságnak a népképviselet elvével való felváltását 
azonban csak az országgyűlés képviselőháza létrehozásakor sikerült következete-
sen megvalósítani. Az 1848-as átalakulás nem változtatott a második kamara rendi 
jellegén, s a polgári törvényhozás változatlan formában örökölte a feudális kori dié-
ta felső tábláját, amelynek összetételét nagyobbrészt a 17. században hozott törvé-
nyek szabályozták.1  

A főrendiház reformjának elmaradása 1848–49-ben a körülmények hatásán túl 
mindenekelőtt azon konfliktus következményeként értékelhető, amely a megyei-
birtokos nemesség és az arisztokrácia között a polgári reformprogram kezdemé-
nyezése és megvalósítása körül alakult ki, s amelynek hatására az 1840-es évekre 
az előbbi vált a hazai átalakulás domináns tényezőjévé.2 A politikai, társadalmi sze-
repköröknek a polgári-nemzeti modernizáció körüli differenciálódása megerősítette 
és elmélyítette a főrendi képviselet 18. század végétől meginduló tekintélyveszté-
sét, amely elsőként abban mutatkozott meg, hogy jóllehet a rendi diéta két táblája 
formálisan és eljárási szempontból egyenrangú volt, s feliratok és leiratok útján 
érintkezett egymással, 1790 után a kezdeményezés joga a szokásjog alapján a me-
gyék képviselőiből szerveződő négy kerület együttes ülése kezébe került. Az alsó-
tábla eljárásrendi előnye tovább növekedett az 1840-es években, amikor a kerüle-

 
1  1608: I. tc. In: Magyar Törvénytár (a továbbiakban MT), 1608–1657. évi törvénycikkek. 25.;  

1687: X. tc. In: MT, 1657–1740. évi törvénycikkek. 341–343.; Megerősítése: 1723:VII. tc. Ibid,  
571.; A ház tagjai lehettek az uralkodóház nagykorú férfitagjai, az országos főméltóságok, a főne-
mesi ranggal rendelkező családok összes férfitagjai, a katolikus egyház érsekei és püspökei, illetve 
1792-től a görögkeleti egyház püspökei, valamint a főispánok, akik egyéni meghívással nyerték el 
megbízatásukat.  

2  Az 1848-as reformjavaslatok és a reform elmaradásának részleteire lásd: Dr. Zsedényi Béla: A 
törvényhatóságok képviselete az országgyűlésen. Miskolc, 1927. 44–52.; Beér János–Csizmadia 
Andor: Az 1848–49. évi népképviseleti országgyűlés. Budapest, 1954. 36–37., 45–47.; Péter Lász-
ló: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon. In: Túl-
élők. Elitek és társadalmi változások az újkori Európában. Szerk. Kontler László, Budapest, 1993. 
191–241.; Vö.: Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848–1918. Budapest, 1942. 
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tek tanácskozásain a felirati-leirati rendszert kiegészítették a „bill rendszer” eleme-
ivel.3 Az 1848. évi 4. tc. azzal mért csapást a ház tekintélyére, hogy korábbi elnö-
kei, a nádor és az országbíró helyébe, akik konfliktusok esetén könnyen közvetítet-
tek a korona és a diéta között, az uralkodó által kinevezett elnököket helyezett.4 Bár 
a két ház a törvény szerint 1848-ban is egyenlő jogokkal bírt, az első népképviseleti 
országgyűlésen a főrendiház nem gyakorolta a törvénykezdeményezés jogát. Leg-
feljebb kisebb módosításokat javasolt a törvényeken, s nem fordult elő, hogy má-
sodszor is visszaküldött volna valamely törvényt vagy határozatot. Háttérbe szoru-
lása a főrendek fokozott távolmaradásában is megmutatkozott, amelynek hatására 
többször újra kellett szabályozni a döntéshozatalhoz szükséges részvételi küszöböt.5  

A testület átalakítására és megszüntetésére megfogalmazott javaslatok azonban 
1848-ban elhaltak, s jóllehet a főrendiház jogkörét a törvényalkotásban az 1867-es 
alkotmány is megerősítette, a kortársak egybehangzóan érzékelték a második ka-
mara szerepkörének szűkülését, amit a polgári parlamentekre általában jellemző al-
sóházi politizálás jelentőségének növekedésén, a két ház közötti modern munka-
megosztáson túl a felsőház korszerűtlen összetételével, modernizációjának elmara-
dásával hoztak összefüggésbe. A szerepvesztés egyik látható jelének bizonyult az 
arisztokrácia megjelenése a képviselőházban, az, hogy 1848-tól a tehetségesebb 
arisztokraták közül többen a választott kamarában fejtették ki parlamenti tevékeny-
ségüket.6 Az első népképviseleti országgyűlés képviselőházában 16 gróf és 10 bá-
ró, az 1861-es országgyűlésben 29 gróf és 13 báró foglalt helyet (a képviselők 
13,3%-a), míg 1865-ben 63-ra emelkedett az arisztokrata képviselők száma (16,5%).7 
Az arányok a következő években ugyan változtak – 1869-ben 10,6%, 1872-ben 
8,6% –, a jelenség nem szűnt meg: 1878-ben 11%, 1881-ben 12,4%, 1884-ben 
12,8%, 1887-ben 13,3%, 1892-ben 16,4% volt az arisztokrata képviselők aránya.8  
Lakatos Ernő számítása szerint a dualizmus évtizedeiben minden tizedik nagykorú 
főnemes képviselő lett, s abszolút számuk a 413 fős képviselőházban 50–60 fő kö-
zött mozgott.9 

A jelentéktelenné válás másik dimenziója a testület közömbösségében mutatko-
zott meg, abban, hogy a főrendek jelentős része rendszerint távol maradt a ház ülé-

 
3  Ereky István: Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. Eperjes, 1917. II. kötet: 73–78., 

155–161.    
4  1848: 4. tc. 7. §. In: 1847/48. évi országgyűlési törvényczikkek. (Reprint), Pozsony, 1848. 17.   
5 A Debrecenben összeült országgyűlésen alig lehetett annyi tagot összetoborozni, hogy a felsőtábla 

megkezdhesse ülését, Szegeden már nem működött a testület. Beér János – Csizmadia Andor: Az 
1848–49. évi népképviseleti országgyűlés. 46–47.       

6  Sz. L. (Szőgyény-Marich László) Igénytelen nézetek a magyar főrendiház szervezéséről. Székesfe-
hérvár, 1882. Péter, 1993. 205. 

7  Lakatos, 1942. 28–29. 
8 Ibid.; Lakatos szerint az arisztokrácia képviselőházi szereplése egyik fontos jele annak, hogy meg-

őrizte vezető szerepét a politikai életben. Vö.: Péter, 1993. 
9  Lakatos, 1942. 30.  
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seiről.10 A távolmaradásra formálisan a házszabályok adtak lehetőséget, nem tévén 
kötelezővé a tanácskozásokon a megjelenést. Az ülések mérsékelt látogatottsága, s 
a közügyek iránt megnyilvánuló közöny azonban beszédes bizonyítékként szolgált 
arra, hogy a rendi szerkezetű testület alkalmatlan az eddig képviselt rétegeket és in-
tézményeket érintő jogi-társadalmi változások megjelenítésére. Nem mutatkozott 
meg összetételében az arisztokrácia vagyoni differenciálódása, a birtokcsökkenés 
vagy a birtokvesztés nem járt együtt a főrendi tagság elvesztésével. Nem járt kö-
vetkezményekkel a főpapság hivatali szerepkörének szűkülése, s fennmaradt az egy-
házmegyével nem rendelkező címzetes püspökök tagsága. Tisztázatlan maradt a ho-
nosított főrendek szerepköre, s arra is alkalmatlannak bizonyult, hogy a főispánok 
1848-ban megváltozott állásának megfelelően értékelje újra a legrégibb főrendi 
csoport helyzetét.11 Ugyancsak nem volt képes megjeleníteni a vallások jogi hely-
zetében bekövetkezett változásokat. Annak ellenére, hogy a görögkeleti és a protes-
táns vallások 1791-től, az unitárius vallás 1848-tól bevett vallásnak minősültek, a 
ház csak az államvallásból uralkodó vallássá vált katolikus és a görögkeleti egyház 
képviseletét tartotta fenn. S végül aggodalomra adott okot a főrendiház létszáma, a 
képviselőházhoz viszonyított aránya. Jóllehet a meghívottak száma országgyűlési 
ciklusonként jelentősen különbözött, a létszám a 19. század második felében 650 és 
816 fő között mozgott, azaz megközelítette a képviselőház létszámának másfél-
kétszeresét. A magyar főrendiház nemzetközi összehasonlításban is az egyik leg-
nagyobb felsőháznak minősült, s nagy létszáma látványos aránytalanságot idézett 
elő a törvény szerint azonos törvényhozó jogkörrel felruházott két ház között.  
 
 

BRIT ÉS FRANCIA GONDOLKODÓK A MÁSODIK KAMARÁRÓL 
 
A második kamara átalakítására és megszüntetésére 1848–49-ben felmerült javas-
latok és az 1885-ben bekövetkezett reform között eltelt évtizedek bőséges lehető-
séget kínáltak a testület funkciójának újragondolására.12 Jóllehet a tervezetek első-

 
10  Sz. L., 1882. 5–10.; Az ülések alacsony látogatottsága a főrendek közül többeket szankciókra sar-

kallt, s többször felmerült az, vajon nem kellene-e a tagság megvonásával büntetni azokat, akik el-
hanyagolják főrendi kötelezettségüket. Erre azonban a reform előtt nem született megoldást, hiszen 
a rendi normák szerint a nobile officium kötelességeinek elmulasztását nem lehetett jogvesztéssel 
sújtani. (Mindössze az 1498: I. tc. 3. §-a helyezett kilátásba szankciókat. In: MT, 1000–1526. évi 
törvénycikkek. 595.) 

11  Az 1848: 29. tc. és az 1870. évi 42. tc. értelmében a főispánok állásaikból elmozdítható, s a kor-
mányváltás során leváltható tisztségviselőkké váltak, ami kérdésessé tette autonóm politikai sze-
replésüket. 1848: 29. tc. In: 1847/48. évi országgyűlési törvényczikkek. (Reprint), Pozsony, 1848. 
90.; 1870: 42. tc. In: MT, 1869–71. évi törvénycikkek. 211–221. 

12  A reform legújabb elemzését nyújtja Püski Levente: A liberális alkotmányosság és az 1885. évi fő-
rendiházi reform. Történeti Tanulmányok I., Szerk. L. Nagy Zsuzsa–Veress Géza, Debrecen, 1992. 
67–81.; A társadalomtörténet szempontjai felől közelít a témához Vörös Károly: A főrendiház 
1885. évi reformja. (Egy kutatási terv első eredményei.) In: Rendi társadalom – polgári társada-
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sorban a polgári alkotmányosság hazai tapasztalataiból és lehetőségeiből táplálkoz-
tak, a reformjavaslatok részleteinek kidolgozásához fontos támpontot nyújtottak az 
európai államok működő parlamentjei, illetve a korszak politika elméletének azon 
képviselői, akik részben maguk is a fennálló intézmények bírálata révén járultak 
hozzá az alkotmányos normák kimunkálásához.  

Nyugat-Európa államai a választott és az öröklődésen alapuló felsőházak válto-
zatos példáit nyújtották. Belgium, Norvégia, Svédország parlamentje, illetve a spa-
nyol, a dán és 1875-től a francia törvényhozás a szenátusi rendszer tanulmányozá-
sára adtak lehetőséget, míg az arisztokratikus testület előnyeit és hátrányait első-
sorban a brit és a francia felsőházak működése tárta fel. A hazai főrendiházi re-
formtervezetek számára mindenekelőtt Nagy-Britannia és Franciaország parla-
mentjei szolgáltak követendő vagy elvetendő mintául. Az angol parlament a két-
kamarás törvényhozás folytonosságát képviselte, a két ház léte ugyanis Angliában 
nem képezte alkotmányjogi vita tárgyát.13 A Lordok Háza az 1649–1656 közötti 
rövid időszaktól eltekintve folyamatosan fennállt, s a főúri címeken alapuló arisz-
tokratikus felsőházat testesítette meg.14 Tagjai lettek az angol és az ír egyházi fő-
méltóságok, illetve a világi lordok: meghatározatlan számban, személyes jogon a 
hercegek, grófok és őrgrófok elsőszülött fiai, akik az ingatlanbirtokkal a peerséget 
is örökölték; Anglia 12 főbírája; valamint a korona által élethosszig kinevezett lor-
dok. A ház létszáma kibővült a Skóciával (1707) és az Írországgal (1801) kötött 
uniók után, e társországokból a főpapok személyes meghívással, a világi peerek vá-
lasztott képviselőik révén vehettek részt.15 A létszámát tekintve korlátlan felsőház 
összetétele alkotmányjogilag az uralkodótól függött, aki az élethossziglan világi 
peerré emelés révén megtörhette a lordok ellenállását egy-egy törvény megszava-
zásakor. Elegendő volt a kinevezések kilátásba helyezése, hogy a ház jobb belátás-
ra térjen. Ez történt 1832-ben a Reform Bill elfogadásakor, amelyet követően a lor-
dok – megakadályozandó, hogy soraikat a társadalmi ranglétrán felemelkedett 
személyekkel töltsék fel – legfeljebb az elfogadott törvények módosítására vagy 
késleltetésére tettek kísérletet. Bár a Lordok Háza európai összehasonlításban az 
arisztokratikus felsőház fennmaradására szolgált példaként, Angliában a tényleges 
parlamenti élet a 19. század második felében az alsóházban zajlott. A ház szerepé-
nek csökkenését az 1911-ben elfogadott vétótörvény hatáskörének szűkítésével 

                                                                                                                            
lom 1., Szerk. Á. Varga László, Salgótarján, 1987. 397–405.; A reform korábbi feldolgozása: Dr. 
Zsedényi Béla: A törvényhatóságok képviselete az országgyűlésen. Miskolc, 1927. 44–105.    

13  Dicey, A. V.: Bevezetés az angol alkotmányjogba. Budapest, 1902. 
14  Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete. Budapest, 2005. 250–260.; Urbán Aladár: A nyugat-

európai államrendszerek és a reformkor nemzedéke. In: A magyarországi polgári államrendszerek. 
Szerk. Pölöskei Ferenc–Ránki György, Budapest, 1981. 10–17.  

15  A 16 skót peert egy-egy parlamenti ciklusra, a 28 ír peert élethossziglan választották. Jánosi Fe-
renc:  Alkotmányok gyűjteménye. Pest, 1867. I. kötet: Az angol alkotmány. 75–90.  
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nyugtázta, amikor a lordoknak a pénzügyi törvényjavaslatok elfogadására mindösz-
sze egy hónapot, egyéb törvények esetében két évet adott.16  

Angliával szemben Franciaország az egymást váltó államformák s az ahhoz 
kapcsolódó alkotmányos intézmények eltérő történelmi tapasztalatait kínálta.17 Az 
1791 és 1795 közötti időszak egykamarás törvényhozásai elrettentő példával szol-
gáltak a kortársak és az utókor számára. Az alkotmányos monarchia választott 
nemzetgyűlésének tevékenysége ugyanis elsősorban azt demonstrálta, miként teheti 
gyengévé a végrehajtó hatalmat az, ha csak választott törvényhozással kell együtt-
működnie. A jakobinus diktatúra azonban azt bizonyította, hogy a népképviseleten 
alapuló parlament sem akadályozhatja meg a hatalom centralizációját. Ezért a 
thermidori konvent abból a megfontolásból hozott létre kétkamarás rendszert és 
kollektív végrehajtó hatalmat, hogy elkerülje a királyi hatalom gyengeségéből, il-
letve a centralizációból eredő veszélyeket. A választott szenátus a konzulátus és a 
császárság alatt is fennmaradt, hatásköre azonban a törvényalkotásban állandóan 
változott és korlátozott maradt. Elsőként a restauráció hozott létre olyan kétkama-
rás parlamentet, amelyben a Chambre des pairs királyi kinevezés révén a forrada-
lom óta felnőtt, új arisztokráciát képviselő arisztokratikus testületként jött létre. Az 
1814. évi alkotmánylevél értelmében a felsőháznak tagjai lettek születés alapján a 
Bourbon-ház férfi tagjai nagykorúságuktól fogva, illetve meg nem határozott lét-
számban a király által akár élethosszig, akár örökölhetően kinevezettek. A júliusi 
forradalom hatására megalkotott 1831. december 29-i törvény azonban megszün-
tette a pairi méltóság örökölhetőségét, s a király csak élethosszig nevezhetett ki fel-
sőházi tagokat a képviselők, az akadémia tagjai, magas rangú közhivatalnokok, 
iparmágnások és bankárok közül. Az 1848-as forradalom által eltörölt, s a Második 
Császárság alatt visszaállított szenátus a Harmadik Köztársaság alatt, 1875-től vált 
választott testületté. Az általános, egyenlő és titkos választójog alapján választott 
képviselőház mellett működő 300 fős szenátus döntően a helyi önkormányzatok 
képviseletét látta el.18 A képviselőházzal azonos törvényhozói jogkörrel rendelkező 
testület összetételét 1884-ben szabályozták újra, amikor az addig élethossziglan ki-
nevezett szenátorok mandátumait is a depatment-oknak adták át. 

A működő parlamentek és felsőházaik mellett a hazai főrendi reformtervezetek 
között többséget alkotó konzervatív javaslatok a korszak felvilágosult és liberális 
gondolkodói közül legfőképpen az alkotmányos monarchia híveire, a törvényho-
zásban a nemesség elkülönülése és az arisztokratikus felsőház fenntartása mellett 
érvelő filozófusokra hivatkoztak. A polgári kormányzatról gondolkodók számára 
megkerülhetetlennek bizonyult Montesquieu, aki az államhatalmi ágak megosztása 
 
16  Törvény a parlamentről, 1911. In: Alkotmányok. Összeáll. Pulay Gábor, Budapest. 1972. 67–69.  
17  Ruszoly, 2005. 261–299.; Urbán, 1981. 17–32.  
18  Tagjai közül 75 főt a nemzetgyűlés választott élethossziglan, 225 főt a megyék és a gyarmatok 

képviselőiből álló választási kollégiumok választottak 9 évre.  Az 1875. évi francia alkotmányos 
törvények. In: Nyugat-Európa és Amerika 1789–1918. Új- és legújabbkori egyetemes történeti 
szöveggyűjtemény. 1/2. Szerk. Urbán Aladár, Budapest, 1970 545–548.  



PREPUK ANIKÓ 

 

292

során a törvényhozáson belül is ajánlatosnak ítélte a hatalommegosztást.19 Az angol 
berendezkedés mintájára a választott képviselőház mellett a nemesek testületének 
létrehozását javasolta, amit így indokolt: „az államban mindig vannak olyanok, 
akik születésüknél, gazdagságuknál vagy rangjuknál fogva kiválnak a többiek kö-
zül. Ha azonban ezek elvegyülnének a nép között, és csak annyi szavuk volna, mint 
másnak, a közös szabadság szolgaságuk lenne, és a szabadság megvédése nem ál-
lana többé érdekükben, minthogy a legtöbb határozat ellenük irányulna.”20 Úgy 
vélte, a nemesség természetéből eredően a nemesek testületének öröklődnie kell, 
amely így válhat alkalmassá arra, hogy a törvényhozásban mérséklő és szabályozó 
szerepet töltsön be. Tekintve azonban, hogy egy öröklődő hatalom hajlamos lehet 
arra, hogy saját külön érdekeit kövesse, ajánlatos, hogy a törvényhozásban csak 
„akadályozó-, ne pedig határozóképessége” révén vegyen részt. Azaz önmaga 
semmit ne rendelhessen el, csupán megsemmisíthesse a másik ház által hozott hatá-
rozatokat. Bár Montesquieu óvott attól, hogy a bírói hatalom a törvényhozás bár-
mely részével egyesüljön, néhány esetben megengedhetőnek tartotta azt, hogy a 
nemesek testülete bíróságként működjön.21   

Néhány évtizeddel később a brit gondolkodók közül Jeremy Bentham a képvi-
seleti alapon működő köztársaságot ítélte a legjobb államformának, s a felvilágo-
sodás elvont természetjogi koncepcióját és szerződés elméletét elvetve a haszonel-
vet tekintette az egyéni és a társadalmi viselkedés vezérfonalának,22 mégis hasonló 
érvekkel támasztotta alá a két kamara elválasztását. A második kamara felállítását 
különösen fontosnak ítélte azokban az országokban, ahol a papság és a nemesség 
jelentős arányban van jelen.23 Úgy vélte, célszerűbb számukra külön gyülekezetet 
létrehozni, mint összekeverni őket a társadalom egyéb csoportjaival, ellenkező 
esetben rangjuk és vagyonuk által túlsúlyra tehetnek szert a választásokon, s a be-
folyásolás alattomos eszközeivel élhetnek. A felsőház előnyét emellett abban látta, 
hogy megzabolázhatja a rögtönzést, korlátozhatja a másik kamara hatalmát. Ezek 
az erények semlegesítik a vele szemben megfogalmazott legfőbb ellenérvet, misze-
rint a törvényhozás két háza között a hatalom olyan megosztása jöhet létre, amely-
nek következtében az egyik ház jogot kap a kezdeményezésre, míg a másik műkö-

 
19  Montesquieu, Charles Secondat: A törvények szelleméről. Budapest, 1962. II. kötet: 313–325.; A 

politikai filozófia története. Szerk. Strauss, Leo–Cropsey, Joseph, Budapest, 1994. II. kötet: 5–35.   
20  Montesquieu, 1962. 318.   
21 A nemesek feletti bíráskodás esetében, hiszen csak így lehet biztosítani a minden állampolgárt 

megillető azon jogot, hogy vele egyenrangúak ítéljenek felette; működhet fellebbviteli fórumként 
egyes törvények mérséklése érdekében; illetve abban az esetben, ha a képviselőház emel vádat a 
nép jogainak megsértése miatt. Ibid., 321–322.  

22  Bentham Jeremy: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In: Brit moralisták a 
XVIII. században. Szerk. Márkus György, Budapest, 1977.; Bentham, Jeremy: Ál-okoskodási mó-
dok törvényhozási kérdésekben. Pest, 1842.  

23  Bentham Jeremiás: Taktika vagy a politikai gyülekezetek tanácskozási rendének theoriája. Buda, 
1843. 95–116.; A politikai filozófia, 1994. II. kötet: 282–304.; Horváth Barna: Angol jogelmélet. 
Budapest, 2001. 222–226.  
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dése csupán az ellenállásra korlátozódik. Jóllehet Bentham az angol képviseleti 
rendszer átfogó reformját sürgette, a Lordok Házának tulajdonította a képviselőház 
mértékletességét, s legfőbb erényének azt tekintette, hogy magasztosságot ad a 
kormányzásnak a társadalom szemében, hiszen a törvényeknek nagyobb az ereje, 
ha a nemesség is szentesíti.  

A francia gondolkodók közül Montesquieu mellett a restauráció kori liberális 
doktrinér csoport tagjai, François Guizot és Royer-Collard gyakoroltak nagy hatást 
az arisztokratikus felsőház fenntartására törekvő hazai gondolkodókra. Nézeteikre 
legfőképpen Eötvös József és Trefort Ágoston hivatkozott, elsősorban azért, mert a 
forradalom utáni nemzedék a politikai, társadalmi szélsőségek elkerülésén munkál-
kodott, s egyaránt elhatárolódott a forradalom előtti abszolutizmustól, illetve a for-
radalmi elvek követésétől. A többség az alkotmányos monarchiát tekintette a stabi-
litás zálogának, de elvárta az uralkodótól az alkotmányban garantált jogok betartá-
sát. Az irányzat meghatározó személyisége, Guizot a Lajos Fülöp körül csoportosu-
ló liberális ellenzék tagjaként a politikában a kiegyensúlyozó erők keresésére töre-
kedett, amit a szuverenitás megosztásában vélt felfedezni. Annak elkerülése érde-
kében, hogy a monarchikus rendszer saját céljaira használja a szuverenitást, fon-
tosnak ítélte azt, hogy „a tényleges főhatalom független és egyenrangú hatalmak 
közeledésének és találkozásának eredménye legyen, akik képesek egymást az igaz-
ság keresésére kényszeríteni.”24 A hatalommegosztás legfontosabb elemének a tör-
vényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztását, illetve a törvényhozás két kama-
rára osztását tekintette. A felsőházról szóló elmélkedésének 1831-ben a júliusi for-
radalom hatására a pairi méltóság örökölhető jellegének felszámolása adott aktuali-
tást.25 Az örökölhető felsőházi tagság mellett érvelve élesen megkülönböztette a 
polgári és a politikai egyenlőséget, a szabadságot és a kormányzatot. Úgy vélte, a 
politikai jogok szükségképpen egyenlőtlenül oszlanak meg, s a jól szervezett társa-
dalom az öröklődés és az egyéni tevékenység helyes ötvözetére épül. Az öröklődés 
útján fenntartott egyenlőtlenség túlsúlya azonban kasztrendszert teremthet, míg az 
egyéni képességek eluralkodása elszigeteltséghez, a múlthoz fűződő kötelékek 
megszűnéséhez vezethet. A modern demokráciának is szüksége van arisztokráciá-
ra, hogy ellenőrizze, felülvizsgálja azt, s megakadályozza, hogy anarchiába fullad-
jon. Ilyen arisztokráciát teremthet az öröklődő pairi méltóság, amely azonban ab-
ban különbözik a régi arisztokráciától, hogy nem szakad el a demokráciától, mivel 
a középosztályból fogja magát kiegészíteni, s általa a rendszer olyan embereket 
nyerhet, akik helyzetüknél, születésüknél fogva a politikai életnek és a közügyek-
nek szentelhetik magukat.  

 
24  Guizot, François: Politikai filozófia: a szuverenitásról. In: Uő: Válogatott politikai írások. Buda-

pest, 2005. 36.  
25  Három beszéd a felsőházról Thiers-, Royer-Collard- és Guizot-tól. Kiadta: Trefort Ágoston. Buda-

pest, 1883. 50–71.  
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Guizot-hoz hasonlóan foglalt állást a felsőházi vitában Royer-Collard, aki az 
öröklődő politikai jogot az 1830. évi júliusi forradalom által megerősített örökletes 
monarchiából vezette le.26 Mindenekelőtt az 1791-es ún. királyi demokrácia vissza-
térésétől tartott, s a forradalom tapasztalataira hivatkozva működésképtelennek ítélt 
egy olyan rendszert, ahol a koronával szemben csak választott törvényhozás áll. A 
restauráció által létrehozott felsőház azonban a társadalmi felsőbbség arisztokrati-
kus képviselete révén közvetít a trón és a nép között, a rend és az állandóság őrző-
je, s megakadályozza azt, hogy a királyságot a demokratikus hullámok elsöpörjék. 
Ennek a feladatnak az öröklődő pairség felelhet meg, amely a társadalom tényleges 
kitűnőségeinek testülete, s méltósága az államnak tett szolgálatokból, a földbirtok-
ból vagy a gazdaságból ered.  

A francia felsőházi vita harmadik résztvevője, a doktrinér iskolán kívül álló 
Adolphe Thiers a polgárkirályság alatt a politikai élet jobboldalán helyet foglaló 
Guizot-val szemben a baloldalt képviselte. A képviseleti monarchiában a királyság, 
az arisztokrácia és a demokrácia előnyét látta megvalósulni, az uralkodó szerepére 
nézve azonban a brit mintát, a „király uralkodik, de nem kormányoz” elvet tartotta 
követendőnek. Elvetette azokat az érveket, miszerint az örökösödésen alapuló fel-
sőház nélkülözi a tehetségeket, hiszen az apa érdemei nem minden esetben szállnak 
át a fiúra.27 Úgy vélte, a tehetségnél fontosabb az, ha az apa vagyonát, becsületét és 
egész társadalmi helyzetét átruházza gyermekére. Ezért a vagyoni örökösödést el-
engedhetetlennek tekintette azon kiváló családok felemelkedéséhez, amelyek a tár-
sadalmi, politikai és gazdasági nagyság letéteményeseivé válhatnak. Thiers az örö-
kölhető tagsággal szemben a népképviseleti választás veszélyeire hívta fel a figyel-
met, s két okból óvott a felsőház választott testületté alakításától. Egyfelől azért, 
mert osztozott kortársai félelmében, miszerint gyengévé teheti a királyságot az, ha 
két választott kamarával kell szembeszállnia. Másfelől azért ellenezte a pairi mél-
tóság örökölhető jellegének megszüntetését, mert arra késztetheti a nagy vagyonú 
családokat, hogy a választott kamarában versenyezzenek a népképviselőkkel. El-
lenben az örökölhető felsőházi tagság semlegesítheti azokat a hajlamokat, amelyek 
a nagy vagyonú családokat veszélyes, elnyomó arisztokráciává alakíthatják.  

Míg a fenti gondolkodók a felsőház arisztokratikus jellegének megőrzéséhez 
szolgáltattak elméleti kiindulópontot, a francia filozófusok közül Alexis de To-
cqueville az önkormányzatok középpontba állítása révén a szenátus jellegű, válasz-
tott felsőház elméleti megalapozásához járult hozzá.28 A francia ancien régime és 
az amerikai demokrácia tanulmányozója a polgári szabadság és a társadalmi egyen-
lőség közötti ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. A 19. század legnagyobb ki-
hívásaként érzékelte a társadalom hatalmának kiterjedését az egyén felett, s az ál-

 
26  Ibid., 38–49.  
27  Ibid., 7–37.  
28  Tocqueville, Alexis de: Az amerikai demokrácia. Budapest, 1993. 937–987.; A politikai filozófia, 

1994. II. kötet: 355–386.  
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lamhatalom fokozódó centralizációját. A demokratikus nemzeteket fenyegető ön-
kényuralmat átfogóbbnak és alattomosabbnak ítélte a korábbi despotizmusoknál, 
egyrészt azért, mert a közakarat, a népszuverenitás szentesíti, másrészt azért, mert 
célja az egyén és a társadalom feletti gyámkodás, azok örök gyermekségben tartá-
sa. Tocqueville az ún. demokratikus despotizmussal szembeni védekezés legfonto-
sabb módjának tekintette az egyéni szabadság... Megteremtésüket különösen szük-
ségesnek tartotta Franciaországban, ahol a feudális abszolutizmus sikeresen fel-
számolta a helyi autonómiákat.29 

Az idézett gondolkodókkal ellentétben kevésbé ítélte szükségesnek a törvény-
hozás két házra osztását John Stuart Mill, aki az angol berendezkedés talaján a tör-
vényhozás, a képviseleti rendszer és a társadalmi viszonyok összefüggéseibe he-
lyezve mérlegelte a második kamara szerepét. A liberális demokrácia veszélyeit 
taglalva a demokratikus politikai berendezkedés sorsát összekapcsolta a demokra-
tikus társadalom eszméjével,30 s kevés jelentőséget tulajdonított egy második ka-
mara korlátozó erejének, ha a demokrácia más módon nincs korlátozva.31 Úgy vél-
te, egy demokratikus rendszerben a mérséklő hatalomnak a népképviselet útján vá-
lasztott házban kell működnie. Ha ott a kisebbségek és a kiváló értelmiség is képvi-
seletet nyer, tökéletes erkölcsi ellensúlyt képezhet „a többség zsarnokságával” 
szemben. Egyedül a képviselőház tapasztalatlansága és ismereteinek hiányossága 
szól a második kamara mellett, amelynek – ha mégis létrejön – tapasztalt és hiva-
talt viselt államférfiak kamarájának kell lennie, egy olyan tanácsnak, amely nem 
csak korlátozó, de előrelendítő szerepet tölthet be. Mill korszerűtlennek ítélte az 
angol Lordok Házát, s súlytalanságát azzal hozta összefüggésbe, hogy megszűntek 
azok az arisztokratikus társadalmi körülmények, amelyek egykor döntő befolyással 
ruházták fel. Ezért a felsőház kiegészítését javasolta az említett tanáccsal, illetve 
megakadályozandó azt, hogy a tagok a domináns párt érdekeit képviseljék, a skót 
és az ír peerek választásához hasonlóan az örökös peerek közül néhány képviselő 
kiválasztását tanácsolta.32 Mindazonáltal úgy vélte, egy képviseleti rendszer jelle-
gét alapvetően a képviselőház szerkezete határozza meg, ezért a második kamara, 
bármilyen összetételű legyen is, önmagában alkalmatlan arra, hogy hatékonyan 
mérsékelje a többség törekvését.     

 
 
 

JAVASLATOK A FŐRENDIHÁZ REFORMJÁRA 
 
 
29  Tocqueville, Alexis de: A régi rend és a forradalom. Budapest, 1994. 72–139.  
30  Mill, John Stuart: A szabadságról. Budapest, 1994. 
31  Mill, John Stuart: A képviseleti kormány. Pest, 1867. 240–251.; A politikai filozófia, 1994. II. kö-

tet: 387–411.; Horváth, 2001. 238–243., 335–347.    
32  A felsőház átalakítása másik lehetséges módjának a közvetett népválasztást tekintette, ha a képvi-

selőház maga választaná a tagokat, saját képviselői kivételével. Mill, 1867. 250–251.  
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A főrendiház átalakítására vonatkozó hazai tervezetek közös nevezőjeként emelhet-
jük ki azon konszenzust, ami a monarchikus államformának megfelelő kétkamarás 
törvényhozás fenntartásában való egyetértésben nyilvánult meg. Az ezen túl rend-
kívül heterogén programok elhelyezhetők a politikai élet irányzatainak sokszínű 
palettáján. Két szélső pólusán a képviseleti elv alapján, választás révén újjáalkotott, 
illetve a születési előjogokra, s azokat kinevezés és/vagy választás útján konzervá-
ló, arisztokratikus felsőházra vonatkozó tervezetek helyezkednek el.  

A népviseleti elv legfőbb képviselőjeként szólalt meg Kossuth, aki az 1850-es 
években az európai nemzeti egységmozgalmak által keltett remények közepette ki-
dolgozott alkotmánytervében egy jövendő szuverén állam törvényhozását körvona-
lazta.33 Programjában mindkét ház választott testületté alakítása mellett foglalt ál-
lást, s még elvi lehetőségként sem foglalkozott a fennálló főrendiház reformjával. 
Egy létrehozandó országgyűlés második kamarájaként a megyei gyűlések által vá-
lasztott szenátust képzelt el, s a testület delegált jellegének megfelelően fontosnak 
tartotta a szenátorok visszahívhatóságát és ellenőrizhetőségét. A felsőház választott 
testületté alakítása megfelelt a népfelség elvét az önkormányzatokhoz kapcsoló, s 
azokat az állami centralizációval szembeni védekezés fő orgánumának tekintő ko-
rábbi nézeteinek. Ugyanakkor Magyarország belső föderalizálására, a nemzetisé-
geknek szélesebb jogkört szánó, illetve a szomszédos országokkal kialakítandó 
konföderációra vonatkozó, újabb keletű elképzelésével is harmonizált.34 Kossuth, 
aki az angol berendezkedésben látta megvalósulni az önkormányzatokban megtes-
tesülő szabadságot, a Második Francia Köztársaság példáját idézte annak alátá-
masztására, hogy a népfelség elve önmagában nem nyújt biztosítékot a hatalom 
koncentrációja ellen.35 Meggyőződése, miszerint az állam gyámkodásával szemben 
az egyén, a család, a község és a megye képezhet hatékony ellensúlyt, több vonat-
kozásban is Tocqueville nézeteivel mutatott rokonságot.36  

Kossuth sajátos történelmi helyzetben fogant, itthon azonban kevés visszhangot 
keltő programja mellett a hazai publicisztikában Pártos Béla képviselte a szenátus 
jellegű, választott felsőház eszméjét.37 A felsőházat „inkább újonnan megalkotni, 
mint reconstruálni” kívánó javaslat nem zárta ki a születési arisztokrácia további 
szereplését, megbízatása elnyerését azonban kizárólag választás útján képzelte el. 

 
33  Kossuth Lajos alkotmánytervezete In: Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen, 1989. 

49–83.   
34  Kossuth Lajos: Dunai szövetség. In: Kossuth Lajos Iratai, VI. kötet. Sajtó alá rendezte: Kossuth 

Ferenc, Budapest, 1898. 9–23.; Vö.: Grünwald Béla: Kossuth és a megye. Budapest, 1885.; Miru 
György: A magyar liberálisok eszmei és politikai útkeresése 1849 után. In: Emlékkönyv L. Nagy 
Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János – Barta János, Debrecen, 2000. 157–172. 

35  Kossuth Lajos alkotmánytervezete, 1989. 50–52.; Kossuth Lajos: Angol representativ government 
és franczia parlamentáris különbség. In: Kossuth Lajos iratai. VII. kötet. Sajtó alá rendezte: Kos-
suth Ferenc, Budapest, 1900. 411–425.  

36  Tocqueville, 1993. 937–987. 
37  Pártos Béla: A főrendiház reformja. Budapest, 1882. Pártos fővárosi ügyvéd, a főváros törvényha-

tósági bizottságának tagja, a Szegedi Híradó munkatársa.    
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Megítélése szerint a történelmi joggal csak úgy egyeztethető össze a népképviselet 
elve, ha az előbbit nem sajátítják ki egyes családok, vagy túlélő rendi jellegű cso-
portok. A törvényhozás mindkét házának a nemzet egészét kell képviselnie, ezért a 
működő intézmények közül mindenekelőtt az Egyesült Államok, Belgium, a Har-
madik Francia Köztársaság és Norvégia választott felsőházait tekintette követendő 
példának. A megválasztandók körének meghatározásához Rousseau-ra hivatkozott, 
aki kívánatosnak tartotta, hogy a törvényhozók magasabb értelemmel és már-már 
emberfeletti tulajdonságokkal rendelkezzenek,38 s kiválasztásukhoz a népképvisele-
tet ítélte a legalkalmasabbnak. A testület megválasztását a városi és megyei tör-
vényhatóságokra bízta volna, azonban nem csak az örökölt jogot, de a vagyont sem 
tekintette megfelelő alapnak a demokratikus képviselethez, ezért felsőházi eszmé-
nyeibe nem illeszkedett a virilizmus intézménye. Mindössze gyakorlati okokból 
ítélte célszerűbbnek a legalább felerészt választott törvényhatóságokra bízni a vá-
lasztást, mint újabb választóközeget felállítani. A képviselőház kétharmadát nem 
meghaladó, díjazott felsőházat képzelt el, amely az alsóháznál hosszabb ideig, 6 
évig töltötte volna be mandátumát.      

A népképviselet elvét érvényesítő, s a felsőház gyökeres átalakítására törekvő 
liberális-demokratikus elképzelésekkel szemben többséget alkottak azok a terveze-
tek, amelyek a testületnek fékező, egyensúlyt teremtő szerepet szántak, illetve a 
törvényhozás magyar jellegének megóvását, a nemzetiségi törekvésekkel szembeni 
védelmet várták tőle.39 Ennek biztosítékát a történelmi jog érvényesítésében, s a 
születési arisztokrácia fölényének megőrzésében látták. A reform gondolata az 
arisztokrácia korábbi pozícióinak fenntartása reményében legfeljebb a főnemesség 
vagyoni differenciálódásának figyelembe vételében, illetve a személyes érdemekért 
élethossziglan elnyert főrendi tagság bevezetésében mutatkozott meg. 

Az arisztokratikus felsőház egyik legfőbb reprezentánsaként Eötvös nevezetes 
állambölcseleti művében a monarchikus és a történeti elvet kívánta összekapcsolni 
a második kamara által, s az arisztokráciát az „alkotmányos egyeduralom” nélkü-
lözhetetlen szereplőjének tekintette.40 Elképzelése harmonizált a haladásról vallott 
nézeteivel, a szerves fejlődés eszméjével, eszerint „csak ott lehet szó (…) békés ha-
ladásról, hol úgy van rendezve az államélet, hogy minden pillanat a múlt folytatá-
sának és s a jövő kezdetének tetszik, ahol a történetet közvetíteni tudják a jövő 
szükségeivel.” 41 Ilyen közvetítő szerepét szánta a második kamarának, amely a tör-
ténelmi jog szellemében szabhat irányt a haladásnak. Összetételének meghatározá-

 
38  Rousseau, Jean-Jacques: Társadalmi szerződés.  Kolozsvár, 2001. 68–74.   
39  A nemzetiségi szempontot emelte ki Széchenyi a főrendi tábla 1843. október 3-i ülésén, ahol óva-

tosságra intett a testület átalakítására és felszámolására irányuló javaslatokkal szemben. Gróf Szé-
chenyi István beszédei. (Összegyűjt.: Zichy Antal) In: Gr. Széchenyi István munkái. II. kötet, Bu-
dapest, 1887. 356–362.  

40  Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. Budapest, 1981. II. kötet: 
179–189.; Schlett István: Eötvös József.  Budapest, 1987. 

41  Eötvös, 1981. 185.        
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sában az öröklés elvét tekintette követendőnek. Jóllehet érzékelte azt, hogy a születés-
re alapuló testület magában rejti „a merev tespedés” veszélyeit, Montesquieu-ra és 
Guizot-ra hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy „a népválasztás, vagyis a korlát-
lan haladás vagy legalább szünetlen változtatás elve csak ott szül az államra nézve üd-
vös eredményeket, hol az örökösödés, vagyis az állandóság elve mérséklé.”42    

Eötvös a történelmi folytonosság hangsúlyozásával az arisztokratikus felsőház 
fenntartása mellett érvelt, ezért nézeteivel több ponton is harmonizált a főrendiház 
ún. Deák-párti, felvilágosultabb csoportjának elképzelése. A testület reformját kilá-
tásba helyező 1869 évi trónbeszéd után létrehozott bizottság már 1870-ben konkrét 
javaslatokat fogalmazott meg a ház összetételének és létszámának megváltoztatásá-
ra.43 Legfontosabb újításként a születési jog fenntartása mellett, az arisztokrácia 
anyagi körülményeinek megváltozására tekintettel vagyoni cenzust kívánt bevezet-
ni.44 Az öröklött tagságot az életfogytiglan tartó kinevezés gyakorlatával kiegészít-
ve igyekezett megakadályozni azt, hogy a testület a kizárólag születési jogra alapí-
tott felsőházakra jellemző közönyös, illetve a csupán életfogytig kinevezett házakat 
jellemző jelentéktelen intézménnyé váljon. A tervezet a ház létszámában is változ-
tatást indítványozott, s a két ház létszámnak arányosítására törekedve 380 főre kí-
vánta redukálni a tagok számát. Legnépesebb csoportjának, az öröklés jogán képvi-
seletet nyerők meghatározásakor azonban elvetette az eddigi gyakorlatot, s a mág-
nás családok összes férfi tagjai helyett – angol mintára – a legidősebbek nyertek 
volna tagságot, akik legalább 1000 ft egyenes adót fizettek, s az országban állandó 
lakhellyel rendelkeztek. Mellettük a főúri családok hitbizományainak azon birtoko-
sai jutottak volna örökös képviselethez, akik fekvő birtokaik után évente 5-10 ezer 
ft közötti egyenes adót fizetnek. A javaslat a születés és a cenzus alapján kinevezet-
tek létszámának felében határozta meg a közéletben kitűnő teljesítményt nyújtó, 
életfogytiglan kinevezendők számát, akiket vallási, nemzetiség, polgári és vagyoni 
állásra tekintet nélkül a kormány előterjesztése révén a király nevezne ki. A terve-
zet érintetlenül hagyta a világi és a katolikus egyházi méltóságok szereplését, de 
mellettük a protestáns egyházakat is képviselethez kívánta juttatni. Elutasította 
azonban a főispánok tagságát, akik 1848-tól állásaikból elmozdítható, s ezáltal a 
kormányváltások során politikai okokból leváltható tisztségviselőkké váltak. 

A főrendi csoport operatív javaslatát Szőgyény-Marich László 1882-ben hozta 
nyilvánosságra. A reform elemzői egyetértenek abban, hogy a tervezet publikussá 
tétele a hamarosan beterjesztendő törvényjavaslat előkészítését szolgálta,45 hiszen 
amellett, hogy állásfoglalásra sarkallta a közélet szereplőit, konzervatív irányba te-

 
42  Ibid., 187.  
43  A tervezetet 1870 júliusában terjesztették a miniszterelnök elé. A javaslatot kidolgozó szűkebb bi-

zottság tagjai: Haynald Lajos érsek, gr. Apponyi György, gr. Szécsen Antal, br. Majthényi László 
és Szőgyény-Marich László. Szőgyény-Marich 1875–1883 között a főrendiház másodelnöke, majd 
elnöke volt, illetve 1865-től 16 éven át Fejér megye főispánja.   

44  Sz. L., 1882.   
45  Zsedényi, 1927. 54–56. Püski, 1992. 70. 
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relte a különböző elvi és gyakorlati megfontolásokon nyugvó elképzeléseket. Leg-
főbb eredménye, hogy az inkább elméleti szinten megfogalmazott liberális-demok-
ratikus javaslatokkal szemben konkretizálta és a részletek tekintetében is vitára bo-
csátotta a mérsékelt reform és az arisztokratikus felsőház eszméjét.  

A vagyoni cenzus gondolata miatt támogatta a főrendi csoport javaslatát Trefort 
Ágoston, aki a felsőház fenntartásának indokául a francia forradalom egykamarás 
törvényhozásait idézte elrettentő példáként.46 Monarchiában a testület összetétel-
ének meghatározására az öröklődés elvét tekintette a legalkalmasabbnak, amit az 
1831-es francia felsőházi vita szereplői, Guizot, Royer-Collard és Thiers érveivel 
indokolt.47 Míg azonban az említett gondolkodók az örökös pairségben a nagy for-
radalomban elpusztult régi arisztokrácia helyébe a társadalom kiváló csoportjait ki-
választó, új arisztokráciát létrehozó intézményt láttak, Trefort a történelmi folyto-
nosság fenntartását vélte biztosítani általa. A felsőház legfőbb erejét ugyanis a tör-
ténelmi nevekben és a történelmi birtokokban látta, ezért nem támogatta az új je-
lenségnek számító hitbizományok tulajdonosainak képviseletét. Veszélyesnek ítélte 
azonban az „arisztocraticus proletariátus”, azaz a történelmi névvel rendelkező, de 
vagyontalan vagy csekély fizetésért hivatalt viselő arisztokraták szereplését, s e 
csoport kizárása érdekében támogatta a vagyoni cenzus bevezetését. Az angol fel-
sőház mintáját követő Szőgyény-féle javaslattal szemben a főúri családok minden 
tagjának részvételét fenn kívánta tartani, ha fekvő birtokaik után legalább évi 3000 
ft egyenes adót fizettek. Az egyházi képviseletet is tulajdonhoz kívánta kötni, ezért 
elutasította az egyházmegyével nem rendelkező címzetes püspökök szereplését, 
támogatta viszont a megyés püspökök és a protestáns egyházak szükséges tulaj-
donnal rendelkező világi felügyelői és gondnokai képviseletét. A kormányzattól 
függő főispánok helyébe az érdemeik alapján élethosszig kinevezendőket javasolt. 

A főrendi tervezet bírálói között szólalt meg Pulszky Ferenc, aki a reform leg-
főbb szempontját, a históriai tradíció fenntartására irányuló törekvést kifogásolta.48 
Sőt úgy vélte, a javaslat a történelmi elvnek sem felel meg, hiszen a jelenlegi mág-
nás családok szerepének megőrzése révén olyan családok tagságát tartaná fenn, 
amelyek csupán a 16. századtól emelkedtek főrangra. E csoport képviseletét legfel-
jebb korlátozott mértékben tekintette indokoltnak, s kiválasztásukat a brit parla-
ment skót és ír peer-jeinek megválasztásához hasonlóan, a főrendek szabad válasz-
tására kívánta bízni. A felsőház tekintélyét azonban nem a cím, hanem mindenek-
előtt a nagybirtok képviseletével kívánta visszaállítani. Az egyházak képviseleté-

 
46  Trefort Ágoston: A felsőház reformjáról. Budapest, 1882.; Trefort Ágoston: Három beszéd a vá-

lasztások után, 1881. II. In: Uő: Kisebb dolgozatok az irodalom, a közgazdaság és a politika köré-
ből. Budapest, 1882. 335–348.; Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Budapest, 
1993. 36–66.  

47  A három gondolkodó 1831. évi felsőházi vitában elhangzott beszédeit Trefort 1883-ban jelentette 
meg magyarul. Ld. a 25. jegyzetet. 

48  Pulszky Ferenc: Budapest, március 21. In: Pesti Napló, 1882. március 22., 1.  
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nek alapjául is a vagyont tekintette, s az egyháznagyok túlzottnak vélt befolyását 
néhány zsidó nagybirtokos kinevezésével kívánta ellensúlyozni. 

Pozitívabban vélekedett a főrendi csoport indítványáról Neumann Ármin, aki 
éppen a történelmi múlt folytonosságának fenntartására irányuló törekvést tekintet-
te a javaslat legfőbb érdemének.49 Nemzetközi összehasonlítás alapján azonban túl-
ságosan magasnak ítélte a közel 400 főre tervezett testület létszámát, s többek kö-
zött az amerikai szenátus és az osztrák urak háza létszámára hivatkozva tett javas-
latokat a redukcióra. Az egyházi képviseletet a főpapság néhány megválasztott tag-
jára kívánta redukálni, illetve választás révén 50 főben maximálta volna a főnemes-
ség létszámát. Egyetértett a hitbizományok tulajdonosainak tagságával, akik révén 
politikailag független, vagyonos és művelt réteg nyerne képviseletet, illetve azzal, 
hogy a személyes érdemekért elnyert kinevezések élethosszig szóljanak. Emellett 
azt is felvetette, nem kellene-e az értelmiség egy részének – a Tudományos Aka-
démia, a kúria elnöke, a tudományegyetem választottja, a királyi tábla elnöke – ál-
landó képviseletét a korona kinevezésétől függetlenül biztosítani. A német állam-
jog képviselőjére, Johann Bluntschlira hivatkozva a bírói testület magasabb tiszt-
ségviselőit sem zárta volna ki a képviseletből, amit az angol Lordok Házában ta-
nácskozási joggal rendelkező 12 bíró jelenlétével is alátámasztott.  

A főrendek javaslatát bíráló fenti reformtervezetekre is reagált Tóth Lőrinc, a 
királyi kúria büntetőosztályának bírája, aki nem tartotta megfelelőnek Montesquieu 
és Bentham érveit, miszerint a nemesek elkülönülésére a törvényhozásban azért 
van szükség, hogy a nemesség ne váljon a fennálló rend ellenségévé, hanem vé-
delmezze a monarchiát a despotizmustól és a féktelen demokráciától.50 A történel-
mi tapasztalatok alapján úgy vélte, a hazai arisztokrácia inkább lázadni szokott a 
monarchia ellen, semmint védelmezné azt. A felsőháznak ezért azt a szerepet szán-
ta, hogy biztosítsa a „magyar faj történeti jogait” a nemzetiségi törekvésekkel szem-
ben, illetve hogy az udvarban befolyásos magyar arisztokrácia erős bástyát képez-
zen az osztrák hatalom túlkapásaival szemben. Független és kiváló elemekből álló 
szervezet kialakítása mellett érvelt, ezért elsődlegesnek ítélte az örökölt vagyonnal 
rendelkező születési arisztokrácia képviseletének fenntartását, s Pulszkyval pole-
mizálva óvott attól, hogy csupán a nagybirtok, s általa a plutokrácia, „a pénzes-
zsákok szívtelen feudalitása” nyerjen képviseletet. Tóth javaslata sajátosan ötvözte 
a választás és a kinevezés elvét. Az örökölt címmel rendelkezők körének meghatá-
rozását – Szőgyény-Marich és Trefort javaslatát is bírálva – a hitbizomány vagy a 
magas vagyoni cenzus helyett a skót és ír peerek megválasztásához hasonlóan, a 
főrendek szabad választására kívánta bízni. A kasztszellem ellenszereként szüksé-
gesnek tartotta „az arisztokratikus elem vegyítését” a szellemi és a gazdasági élet 

 
49  Neumann Ármin: „Igénytelen nézetek a magyar főrendiház szervezéséről. Sz. L.” In: Szabadság. 

(Székesfehérvár), 1882. 24–27. szám. 
50  Tóth Lőrinc: A magyar felsőház reformja. Budapest, 1882. (Értekezések a társadalmi tudományok 

köréből. VII. kötet, Budapest, 1885.) 
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tekintélyei közül élethossziglan kinevezett szenátorokkal, akik között egyetemi ta-
nárok, akadémikusok, írók, művészek is helyet kapnának. A kormánytól függő fő-
ispánok helyébe harmadik elemként a törvényhatóságok választott küldötteit kíván-
ta állítani. E három csoport egyenlő arányban nyert volna képviseletet a 300 főre 
redukált testületben.     

A felsőház fenntartása és óvatos reformja mellett kialakult konszenzust alig 
bontották meg az egykamarás törvényhozás hívei. Közöttük Schvarcz Gyula a sze-
nátus jellegű felsőházak létjogosultságát ismerte el, amelyek fenntartását azonban 
csak szövetségi államokban, a tagállami jogkör érvényesítése miatt ítélte indokolt-
nak, míg más államformákban a testület feladatainak ellátását egy államtanácsra 
bízta volna.51 Részletesen áttekintette azon országok törvényhozásait, amelyek sze-
nátust működtettek,52 és a szövetségi államok kivételével sorra elvetette a kétkama-
rás rendszer mellett hangoztatott érveket. Bírálta Kossuth álláspontját, mert elke-
rülhetetlennek tartotta azt, hogy a helyhatósági képviseletre alapozott felsőházban a 
képviselőházban domináns párt szerezzen döntő befolyást. De Eötvös azon nézeté-
vel is vitába szállt, miszerint a felsőház közvetíthet a jelen és a múlt között, s a tör-
ténelmi jog szellemében megszabhatja a haladás irányát. A történelmi jog ugyanis 
olyan előjogok fenntartását segíti, amelyek gátolják a „demokratiai kibontakozást”, 
s segíti az elkülönült osztályérdekek megerősödését. A nemzetiségi arányok meg-
őrzésére való hivatkozást sem tartotta megfelelő indoknak a felsőház fenntartására. 
Úgy vélte, nem szabad csupán azért megőrizni e testületet, hogy az országgyűlésen 
a nem magyar ajkú nemzetiségek befolyását korlátok között tarthassák. Magyaror-
szágnak nemzeti államként való fennmaradására ugyanis csak azon fölény nyújthat 
jogosultságot és biztosítékot, amely fölénnyel a magyar nemzeti közművelődés a 
nemzetiségek közművelődése felett rendelkezik. Mindazonáltal Schvarcz tisztában 
lévén azzal, hogy nincs remény egykamarás törvényhozás létrehozására, több váz-
latot is kidolgozott a jövendő főrendi reformra.53 Tudván azt is, hogy korszerű fel-
sőház felállítására sem nyílik lehetőség, a képviselőház reformjának fontosságát 
hangsúlyozta, s John Stuart Mill nézeteivel egybehangzóan az alsóházban a maga-
sabb értelmiség és a szakértelem képviseletét kezdeményezte.54 

Az 1885-ben elfogadott főrendiházi törvény az elkerülhetetlen és mérsékelt re-
form jegyében csupán a legszükségesebb kérdésekben vállalkozott a testület ko-
 
51  Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei. Budapest, 1879. 207–273.; Ld. még  Miru 

György: Kísérlet az állam körül. Schvarcz Gyula reformtervei a dualizmuskori alkotmányosság 
továbbfejlesztésére.  Aetas, 1999/1–2., 86–111.  

52  Belgium, Norvégia, Svédország, Franciaország, Spanyolország és Dánia felsőházaival foglalko-
zott. Schvarcz, 1879. 209–218.  

53  Schvarcz vázlatai szerint a felsőházat választhatja a képviselőház saját soraiból (norvég minta); 
állhat a törvényhatóságok küldötteiből (Kossuth elgondolása, holland, svéd minta); közvetlenül vá-
laszthatják a választók (belga minta); vagy a király nevezi ki évi a legalább 3000 ft egyenes adót 
fizető, hivatalt viselt emberek, volt képviselők, miniszterek, követek, bírák stb. közül. (olasz min-
ta). A létszámra vonatkozó vázlatok 100–180 fő közötti maximumot határoztak meg. Ibid., 247–273.  

54  Mill, 1867. 240–251.  
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rábbi összetételének módosítására.55 A vagyoni cenzus bevezetésén, a főispánok ki-
iktatásán és az egyházak képviseletének bővítésén túl a születési előjogokkal 
szemben csak korlátozott mértékben biztosított teret az egyéni érdemek érvényesü-
lésének. A testületben az arisztokrácia nem csak megőrizte, de a későbbiek során 
némiképp növelte súlyát,56 s a reform nagyobb részt kimerült abban, hogy a főne-
mességhez tartozás megszűnt a főrendiházi tagság legfontosabb kritériumaként 
funkcionálni. Jóllehet az ellenzéki oldalon immár konkrét formában is megfogal-
mazódtak a törvényhatóságok, egyes szakmai testületek és különböző korporatív 
intézmények képviseletének bevezetésére irányul törekvések, a kormánypárti ja-
vaslattal szemben nem juthattak többséghez.57 A korszak parlamenti küzdelmeit 
elemző Szatmári Mór az újonnan felállt felsőházról a következőképpen vélekedett: 
„a magyar alkotmány szervezetéből kiesett egy nagyobb anachronizmus, hogy 
helyt adjon egy kisebb anachronizmusnak.”58 

Anélkül, hogy túlzott szerepet tulajdonítanánk az európai alkotmányos minták 
meggyőzőerejének a politikai erőviszonyok alakításában és a törvényalkotás fo-
lyamatában, látható különbséget fedezhetünk fel abban a tekintetben, milyen mér-
tékben támaszkodott a kormánypárt és az ellenzék a polgári alkotmányosság nyu-
gat-európai elméleteire és intézményi tapasztalataira. Míg a törvényjavaslat beter-
jesztése előtt a liberális és a konzervatív javaslatok egyaránt az európai mintákkal 
igazolták álláspontjukat, a törvénytervezet vitájában inkább az ellenzék érezte 
szükségét annak, hogy a működő francia, holland és belga törvényhozások példáját 
idézze.59 Abban, hogy a kormánypárti álláspont kevéssé igényelte a külföldi példák 
igazoló erejét, minden bizonnyal szerepet játszott a végrehajtó hatalom támogatá-
sának biztos tudata. Hozzájárulhatott azonban annak mérlegelése, miszerint az 
arisztokratikus felsőházak a 19. század utolsó harmadára a képviselőházakkal 
szemben Európa szerte veszítettek törvényhozási szerepkörükből, ezért nem lett 
volna tanácsos hatékony és korszerű testületként hivatkozni rájuk. 

 
 

 
55  1885: VII. tc. In: MT, 1884–1886. évi törvénycikkek. 187–195., Püski, 1992. 76–78. Szatmári 

Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai. Budapest, 1928. 61–68. 
56  Lakatos Ernő számításai szerint 1890 és 1914 között az arisztokrácia aránya a házban 71%-ról 

76,8%-ra emelkedett. Lakatos, 1942.  32–34.  
57  Irányi Dániel beszéde, Képviselőházi Napló, 1884–1887. IV. kötet. 80–87.; Beöthy Ákos beszéde, 

Ibid. 207.; Apponyi Albert felszólalása, Ibid., 133–144.; A vitában az ellenzéki álláspontot alátá-
masztandó olvasta fel Helfy Ignác Kossuth levelét. Ibid., 117.       

58  Szatmári, 1928. 68. = 58. lábjegyzet 
59  Szilágyi Dezső felszólalása, Ibid., 69.  
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EMLÉKIRAT ÉS TÖRTÉNETI VALÓSÁG 
BARCZA GYÖRGY EMLÉKIRATAI FÉNYÉBEN 

 
 
 
 

A hazai történész szakmának egy vonatkozásban még az irodalomtudománynál is 
kedvezőtlenebb a pozíciója. Míg ott a textológia (számos jogos panasszal együtt) 
intézményes feltételrendszerrel rendelkezik, a mi szakmánkban a tudományos for-
ráskiadásnak nem csupán szűkösek az adottságai, de vannak olyan területek, ahol 
ilyesmivel a modern korok kutatói semmiféle lehetőséggel nem rendelkeznek. 

Témánk szempontjából most csupán az emlékiratok kiadásával kapcsolatos le-
hetetlen (bár láthatjuk: nagyon is lehetséges) helyzetet tesszük szóvá. 

A memoár – jól tudjuk – igen lényeges műfaj. Azzá teszi a tény, hogy a vissza-
emlékező olyan megélt tudással rendelkezik, amit a historikus többnyire eleve nem 
birtokolhat. Ebből következőleg a memoárok sokat segíthetnek munkánk eredmé-
nyességében. Ugyanakkor a memoáríró – versenytársunk, olyan versenytársunk, 
akinek széles olvasói körök szemében velünk szemben behozhatatlan az előnye. 
Ezt az előnyt tovább növeli az a tény, hogy a könyvkiadók – érthető piaci megfon-
tolásokból – nemes egyszerűséggel szólva csupán addig a pontig érdekeltek memo-
árok szaktörténészek közreműködésével történő megjelentetésében, amíg mindez 
az olvasó számára azt sugallja, hogy a szakma figyelő szeme által ellenőrzött mun-
kát vesz kézbe (= ad érte pénzt).  

Ám az emlékiratok valóban mély és kifogástalan tudományos apparátussal tör-
ténő kiadása (saját tapasztalat birtokában is állíthatom1) anyagilag kifejezetten 
kontraproduktív. 

Mivel ezen bizonyosan nem lehet változtatni, csakis a piaci szempontoktól füg-
getlenített könyvkiadás oldhatná meg ezt a tudományos problémát. Vagyis – a szé-
les körök számára történő könyvkiadás mellett – ugyanannak a műnek a tudomá-
nyos pedantéria szabályai szerinti edíciója is szükségeltetik. 

Lényegében a legutóbbi rendszerváltással egy időben indult meg az Európa Ki-
adó és a História folyóirat méltán népszerű Extra Hungariam sorozata, amely szá-
mos fontos visszaemlékezést kapcsolt be a hazai közgondolkodásba. Ezen érték 
mellett ellenben ott van az a súlyos negatívum, hogy a széles körökhöz eljutott so-
rozat – miközben a tájékoztató, korrigáló jegyzetek révén a tisztánlátás érdekében 

 
1  Boroviczény Aladár: A király és kormányzója. Szakmailag ellenőrizte, a jegyzeteket és az utószót 

írta Pritz Pál. Bp. 1993. 
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is tett a Kiadó – számtalan ponton a történeti közgondolkodás deformációit is cson-
tosította. 

Írásunk  az ezen sorozatban publikált Barcza-emlékirat szövegének – terjedelmi 
okokból – néhány, az egész szöveget érintő kérdésen túl csupán az 1939-es eszten-
dő londoni hónapjait, illetve a szerző ehhez kapcsolódó visszatekintéseit veszi 
szemügyre.2* 

Az emlékiratokat Barcza 1946-ban Svájcban – zömmel diktálással – készítette. 
Mindez (tehát 1. bukás után, 2. emigrációban, 3. fogalmazás helyett zömmel diktá-
lás) nagyon nem tett jót a szöveg történeti hűségének. A nyugalmazott diplomata 
már a második világháborúban megkeseredetté vált, hiszen látnia kellett, hogy 
minden törekvése zátonyra futott, minden tehetsége, kapcsolati hálója, becsvágya 
ellenére érdemben semmit sem tudott tenni hazája érdekében. A bukás, a második 
világháború befejezése után pedig még borongósabb lett. Barcza György már ak-
kor, amikor egyik vezető diplomatája volt a Horthy-Magyarországnak erős, mind-
inkább fokozódó kritikával illette az otthoni dolgokat. Most, 1945 után látnia kel-
lett, hogy az új Magyarország szolgálatába olyan komoly, tekintélyes „régi” diplo-
maták szegődtek el, mint Szegedy-Maszák Aladár, Bede István, Kertész István, 
Velics László, ő azonban erre nem volt hajlandó, s arról sincs tudomásunk, hogy az 
új Magyarország hazahívta volna. Az arisztokrata rokonsággal rendelkező Barcza 
Györgyöt Teleki Pál miniszterelnökhöz – mint írja – „régi, fiatalkori barátság szá-
lai” fűzték: „együtt jártunk társaságba, később pedig, mikor már külföldön voltam, 
valahányszor hazatértem, rendesen felkerestem őt József téri házában.”3 Számára 
ez jelentette a természetes közeget, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla 
egyként „igen gyenge miniszterelnökök”4 után nehezen viselte azt a világot, ahol 
volt beosztottja, gróf Csáky István lett a főnöke, mint hazája külügyminisztere. 

Nem tudunk egyelőre biztos felelet adni arra a kérdésre, hogy Barcza György 
alapjában miért nem használta memoárja elkészítése során naplójegyzeteit.5 Az 
azonban bizonyosnak mondható, hogy ez a naplófolyam sokat segített volna az em-
 
2  Barcza 1918–1921 közötti éveit a Vadász Sándor-emlékkönyvbe írott tanulmányom, a londoni el-

ső, 1938-as esztendő hónapjait a Diószegi István-emlékkönyvbe írott tanulmányom tekinti át. 
3  Ti. a József nádor téri Teleki-palotáról van szó. Barcza György: Diplomata-emlékeim 1911–1945. 

Összeállította és szerkesztette Antal László. A jegyzeteket és az utószót Bán D. András, a bibliog-
ráfiai utószót John Lukacs írta. I–II. köt. Bp., 1994. (A továbbiakban: Barcza, 1994.) I. köt., 402. 

4  Uo. 401. 
5  Az 1994-es edíció jegyzeteit készítő, az utószót író Bán D. András a kérdést így exponálja: „Visz-

szaemlékezését (Barcza) 1946-ban, svájci tartózkodása közben diktálta gépbe, amikor kiérlelt né-
zetei már három évtizedes tapasztalatokon alapultak. Tudjuk, hogy Barcza több mint harminc évig 
naplót is vezetett, de nem bizonyos, hogy emlékei megírásakor rendelkezésre álltak a naplók. 
Vagy, ha nála is voltak 1946-ban, nehezen elképzelhető, hogy a naplókra támaszkodva írta volna 
teljes emlékiratát.” Barcza, 1994, II. köt. 224. (Kiemelések – P. P.) – Magunk részéről sokkal hatá-
rozottabban merünk fogalmazni: bizonyosan nem a naplókra támaszkodva „írta” a visszaemlékező 
a teljes emlékiratát. Tehát magunk sem tartjuk kizártnak, hogy egyes passzusoknál használta, de 
egészében bizonyosan nem hasznosította, a főszövegben fejtegettek értelmében nem is hasznosít-
hatta. Mert zavarta volna.  
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lékirat tárgyi, történeti hűsége tekintetében. Amit most tudhatunk: míg az egész 
visszaemlékezés összesen háromdoboznyi, addig az 1914 elejétől 1947 végéig ve-
zetett naplók hét dobozt (!) töltenek meg.6 Tehát Barcza akkor is írta bejegyzéseit, 
amikor a memoárt gépbe diktálta. Hangsúlyozzuk, nem írta, hanem (többnyire) 
diktálta a szöveget. Pedig a volt követnek nem okozott volna gondot, hogy maga ír-
ja gépbe a szöveget, hiszen tudjuk, hogy jól gépelt, ha fontosnak tartotta, akkor úgy 
adott interjút, hogy a riporter kérdéseire adott válaszát írógépen azonnal maga fo-
galmazta meg.7 

Tudjuk, az szokott szöveget diktálni, akinek fölényes fogalmazási képessége 
van, s a mondanivaló sem okoz számára gyötrelmes fejtörést. Ma úgy látjuk, 
Barcza azért diktált, s azért nem vette elő közben a régi feljegyzéseit, mert tapasz-
talata, a világháború kimenetelének ismeretében akarta visszaemlékezéseit elkészí-
teni, ehhez nem volt szüksége a régi bejegyzésekre, hiszen azok nem tartalmazhat-
ták a visszapillantó tudását. Mivel az 1994-es kiadásban – nem a szerző, hanem az 
edíciót készítő szerkesztők akaratából – olvasható egy-egy rövid részlet a napló-
ból,8 s annak alapján  megállapítható: az emlékirat és a napló között számos ponton 
markáns különbség lehet, ennek alapján megkockáztatható, hogy Barcza azért nem 
lapozta vissza ekkor az elsárgult papírjait, mert azok nemhogy segítették, inkább 
zavarták volna egy olyan emlékirat megszületését, ahol a hangsúly a bukás révén 
birtokolt tudás kamatoztatásán van.  

Megkockáztatjuk, Barcza kudarcai okán járt el így: ha már gyakorló diplomata-
ként nem tudott sikert elérni, akkor legalább az emlékiratok révén sikerüljön neki 
az, ami sok történésznek nem sikerülhet. Tehát széles körökre hasson, befolyásolja 
azoknak történeti tudatát, történelemszemléletét. 

Aztán ez a törekvése sem hozott számára sikert. A terjedelmes szövegből 1983-
ban a müncheni Új Látóhatár Borbándi Gyula révén adta ki azt a részt, amely 
Barcza 1943-as svájci erőfeszítéseit eleveníti fel. Majd a Századok 1987-ben az 
1941 és 1943 között itthon eltöltött időt elbeszélő részletet tette közzé Urbán Kár-
oly és Vida István közreműködésével.9 Az Extra Hungariam sorozatban 1994-ben 

 
6  Barcza, 1994. II. köt. 239. 
7  „Barcza kitűnően fogalmazott. Naplóit (de emlékiratainak jó részét is) láthatólag gépbe fogalmaz-

ta, piszkozat készítése nélkül. A compusio scribendi állandóan írni késztette. (Amikor egy alka-
lommal meginterjúvolta egy újságíró, a fennmaradt fénykép tanúsága szerint ez utóbbi karosszék-
ében ül, ő maga meg az íróasztalánál a kis táskagépe előtt: ott fogalmazza meg helyben válaszait.) 
– írja John Lukacs az 1994-es edícióhoz Barcza György írott hagyatékáról készített elegáns tömör-
ségű, igen informatív összegzésében. Barcza, 1994. II. köt. 240. – Az 5. sz. jegyzetben írottakkal 
egybevetve láthatjuk, hogy nem azonos John Lukacs és Bán D. András álláspontja az írás kontra 
diktálás kérdésében. Úgy véljük, hogy e tekintetben Bán D. András álláspontja áll közelebb a való-
sághoz. 

8  Uo. II. köt., 18., 30., 32–33., 53. – Tehát a közölt naplóbejegyzések csak a második világháború 
időszakából valók. 

9  A svájci misszió. Új Látóhatár, 1983/2–3. Századok, 1987/2–3.  
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megjelent kétkötetes mű sem teljes, ám az – a biztos szemmel válogató Antal Lász-
lónak köszönhetően – a lényeget bizonyosan tartalmazza. 

Barczának az országot, nemzetet, népet tragédiába kormányzó rendszerrel szem-
beni kritikus beállítottsága alapjában helytálló, ám a meghatározottságokra nem kel-
lőképpen ügyelő, s több ponton történetileg messze nem pontos. A naplóbejegyzése-
ket azért kellett mellőznie, hogy ekképpen konstruálhasson meg egy olyan különbsé-
get a Horthy-Magyarországgal szemben, ami valójában messze nem volt olyan éles, 
mint ami az emlékirat olvasása révén keletkezik. A történeti tényanyag és az emlék-
irat szövegének ütköztetése világossá teszi, hogy Barcza György a valóságban termé-
szetesen sokkal jobban beletagolódott Horthy Miklós Magyarországába.  

És van itt egy nagyon súlyos kérdés, ami ugyan elő-elő bukkan a szövegben, de a 
maga összetettségében mégsem válik egészen világossá: ez a Barcza Györgynek a 
régi, fiatalkori barát, Teleki Pál halálában tulajdonított szerep. A vádat a maga bruta-
litásában először Bárdossy László lobbantja Barcza szemére 1941 májusában, amikor 
a volt követ kalandos utazás után végre megérkezett Budapesten, s beszámolt utolsó 
londoni benyomásairól.10 A vádat – amely nem csupán szakmai felkészültségébe, 
hanem emberi tisztességébe is mélyen belegázolt – Barcza élesen, szenvedélyesen 
utasította vissza.11 Ám azt Bárdossy László akkor is fenntartotta, amikor már a halál 
árnyékában élte utolsó heteit. A népbírósági perről van szó. A volt miniszterelnök 
szavait messze nem lehet legyintéssel elintézni: itt az ilyen helyzetekben nagyon is 
érthető, nagyon is ismerős önmentési kísérletről van szó csupán. Bárdossy ugyanis 
úriemberként viselkedett nagy perében, amikor még azt a személyt sem bántotta sza-
vaival, aki ezt megérdemelte volna. A volt kormányzóról, Horthy Miklósról van szó. 

Azért mondjuk mindezt ilyen összegzően el, mert hiába utasította el Barcza oly 
indulatosan a Bárdossy László megfogalmazta vádat, az alaposan ráült az ő lelké-
re,12 s az emlékirat lapjain át-átüt a témával való viaskodás.13 

* 

 
10  „Midőn a szakítás után májusban Pesten Bárdossyval beszéltem, azt mondta, hogy az a sürgö-

nyöm, melyet Teleki az öngyilkosságot megelőző estén kapott meg, a miniszterelnökre igen mély 
benyomást tett, úgyhogy sajnálatára meg kell mondania, hogy Teleki ideg-összeroppanásában s 
aznap éjjel elkövetett öngyilkosságában nekem is szerepem volt.” Barcza, 1994. I. köt. 486.  

11  „Bárdossynak ezt a perfid inszinuációját kategorikusan azzal utasítottam vissza, hogy nekem, mint 
követnek kötelességem volt az igazat és mindazt, amit felelős vezető angol államférfiak nekem 
mondanak, jelenteni.” Uo.  

12  Vélelmünk szerint erre vall az a tény is, hogy Barcza nem csupán indulattal elutasítja, de a vádas-
kodó nyakába vissza is dobja a szörnyű terhet:  „Teleki haláláért nem azok felelősek, akik köteles-
ségüket teljesítve az ország szabadságát, becsületét és jövőjét féltve a miniszterelnököt politikájá-
ban megerősítették, hanem azok, akik az országot a németeknek eladva, az háborúba és becstelen-
ségbe sodorták.” (Uo.) 

13  A lélektani helyzetre (az előző jegyzetben írottakon túlmenően) azt is jellemzőnek gondoljuk, 
hogy Bárdossy vádját Barcza Teleki halálának elbeszélésébe szövi bele, ám amikor az – időrend-
ben haladva – ad számot a miniszterelnök Bárdossyval való 1941. májusi találkozójáról, akkor ép-
pen ezt a legsúlyosabb mozzanatot hagyja homályban. Barcza, 1994. II. köt. 11–12.  
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Az 1939-es esztendő elbeszélésében egyszerre van jelen a sok pongyolaság, elraj-
zoltság, az akkori politikusok ferde színben feltüntetni akaró szándék, s egyben a 
közeli fontos szemtanú hiteles elbeszélése.  

Hitelesen beszél Barcza Imrédyről és Csákyról, amennyiben az illetők portréjára 
illeszt életes, fontos vonásokat. Bizonyosan reálisan idézi fel a valóban alacsony 
termetű Csáky szerepét az általa meghonosított magyar diplomata uniformis kiter-
velésében, hitelesen eleveníti meg Csákynak a németektől való félelmét, a meg-
gondolatlan, gyors lépésekre való hajlandóságát. Ám nem nehéz meglátni a Barcza 
Györgyöt fogságában tartó mély ellenszenvet. Hiszen miért lenne valaki „félbema-
radt termetű, igénytelen kinézésű”,14 ha csupán arról van szó, hogy a sors nem 
ajándékozta meg olyan magas, nyúlánk termettel, mint amivel Barcza arathatta kel-
lemes életének szép sikereit? 

És érdekesen ír Barcza a miniszterelnök Imrédy Béláról, akinek „nem volt 
semmi munkabeosztása; kora reggeltől késő éjjelig dolgozott, és tisztviselőit is 
agyondolgoztatta, s így már a teljes idegösszeomlás szélén állt.” Abban is lehet 
igazság, amit Barcza a kormányzó neki mondott szavai alapján állít, mely szerint 
Imrédy „nála beszélgetés közben néha az íróasztala melletti karosszékben ülve el-
aludt, annyira ki volt merülve.”15 (Kiemelés – P. P.) Ám a történeti hitelességet ke-
reső olvasó akkor lenne nyugodt, ha az emlékiratban beszélgetés helyett referálás-
ról olvasna, hiszen az effajta összejövetelek nem beszélgetések szoktak lenni. Ha a 
kormányfő valóban beszélgetésre vágyott, akkor bizonyára kerített alkalmat arra, 
hogy előtte kialudja magát. 

Az ideák világában bizonyosan jó lett volna, ha az Imrédyt 1939 februárjában 
felváltó Teleki Pál megszabadul Csáky Istvántól, s rátermettebb külügyminisztert 
választ helyére. Ám a személycsere elmaradásának magyarázatát magában az em-
lékiratban is meg lehet találni, amikor a szerzője rögzíti azt a tényt, hogy Teleki az 
egész korábbi kormányt átvette, s Csákyhoz kiváltképpen kellett ragaszkodnia, 
mert „menesztése a németekre kihívólag hatott volna”.16  

A valóban lényeges kérdés az volt, hogy ezzel a tehertétellel végül is Teleki ho-
gyan tudott megbirkózni. A történetírás – tudjuk – a hatvanas évek derekán ad erre 
a kérdésre fő vonásaiban hiteles feleletet.17 Ehhez a képhez Barcza érdemben nem 
tud semmit hozzátenni, mert nem vette a fáradságot, hogy utólag a lediktált szöve-
get egységesítse. Abban ugyanis először arról ír, hogy nagy elfoglaltsága mellett 
Teleki nem lehetett képes „Csákyt és a külügyminisztérium kamarilláját minden-
ben ellenőrizni”, majd két lappal később ezzel merőben más, s a valóságot minden 

 
14  Uo. I. köt. 400. 
15  Uo. 401.  
16  Uo. 402. – Barcza oly mértékben gyűlölte külügyminiszterét, hogy később sem hajlandó Teleki 

magyarázatát elfogadni. „…Teleki … az akarnok kis Csáky Istit nyugodtan elküldhette volna, va-
lami más helyet, követi állást Rómában vagy Berlinben adva neki, hol Csáky kirajonghatta volna 
magát a nácik és fasiszták között…” Uo. 417. 

17  Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája 1939–1941. Bp. 1964. 
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bizonnyal helyesen tükröző szavakat ír le: „míg Imrédy volt a miniszterelnök, Csáky 
korlátlanul intézte a külpolitikát, mert a miniszterelnök megbízott az ő németbarát 
mivoltában. Telekivel azonban ez a helyzet megváltozott: most volt, aki Csáky kis-
ded játékait ellenőrzi és nem enged meg neki semmiféle egyéni kilengést.”18 

Barcza György következetesen úgy ábrázolja visszaemlékezéseiben az angol 
külpolitikát, mintha az az első világháború után két évtizeden át távol tartotta volna 
magát az európai ügyektől.19 Az állítás olyannyira képtelenség, hogy annak cáfola-
tába felesleges belebocsátkoznunk, hiszen e két évtized angol diplomáciájának is 
könyvtárnyi irodalma van. Barcza úgy láttatja, hogy az 1938-as Szudéta-válsággal, 
a müncheni megállapodással lép ki Anglia „addigi tétlenségéből”.20 „Ausztria el-
foglalásával nyitotta meg Hitler azon hatalmi előretöréseinek sorozatát, melyek vé-
gül is a második világháborúhoz vezettek.” A felszín valóban ez volt, a lényeg el-
lenben egészen más. Nevezetesen az, hogy a Rajna-vidék 1936. március 7-én tör-
tént remilitarizálásával – amikor semmiféle szerepet nem játszott a kérdés eldönté-
sében, hogy Nagy-Britannia mennyire van felkészülve a háborúra, Adolf Hitler 
mindenét úgy tette fel egy lapra, hogy francia ellenlépés esetén (ő maga is tudta) a 
teljes bukás lesz a sorsa21 – a náci Németország olyan helyzetbe jutott, ahonnan 
már csak a teljes megsemmisítésével lehetett ámokfutását megállítani.22  

A történész csak azt mondhatja melankolikusan, hogy egy nem sokkal korábban 
még igen kitűnő diplomata súlyosan felszínes megállapítását olvassa olyan témá-
ban, amely annak egyébként a legközvetlenebb területe volt. Ezekben az eszten-
dőkben, egészen pontosan 1927-től 1938-ig Barcza György az Apostoli Szentszék 
mellett képviselte hazáját. Ha fellapozzuk a Diplomáciai iratok Magyarország kül-
politikájához 1936–1945. című tekintélyes okmánypublikáció I. kötetét, amelyben 
megtaláljuk Barcza egyik (a Rajna-vidék megszállása után alig több mint egy esz-
tendővel írt) kitűnő jelentését „a végtelenül fegyelmezett és igen ügyes pápai dip-
lomácia” Habsburg-restaurációval kapcsolatos politikájáról, akkor ilyen mondatok-
 
18  Uo. 402. és 404.  
19  Barcza képtelen állítása mögött az volt a realitás, hogy világpolitikai feladatai okán Anglia való-

ban nem tudott az európai politikában súlyának megfelelően jelen lenni. 
20  Uo. 404.  
21  Történész nem lép be a „mi lett volna” lápvilágába. Tehát nincs történészi felelet arra, hogy mi tör-

ténik Európával és a világgal francia visszacsapás estén. Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy ez az 
akkoron minden további nélkül megvalósítható lépés sem formál gombnyomásra Németországból 
újabb polgári demokráciát. Egy biztos: határozott ellenlépés nyomán másként alakul a történelem. 
Mivel a második világháború végeredménye mintegy 55 millió halott, s az anyagi javak irdatlan 
pusztulása, ezért a bizonyosan kimondható „másként”-nak is óriási a súlya. 

22  Más szöveghelyek is azt mutatják, hogy Barcza nem látja át a Rajna-vidék megszállásának sors-
döntő jelentőségét. „A Rajna-vidék megszállása, Ausztria bekebelezése blöff alapon történt, mert a 
német haderő akkor még nem is volt abban a felszerelt állapotban, hogy egy esetleges francia–
angol fegyveres beavatkozással szembeszállhasson.” (412. o.) – Barczának természetesen igaza 
van abban, hogy Hitler blöffölt, ám ennél még lényegesebb a sikeres blöff helyzetfordító óriási je-
lentősége. A Rajna-vidék birtokában tudott Hitler Ausztria dolgában már messze magabiztosabban 
cselekedni. 
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ra bukkanunk: „A Vatikán kifelé mindig azt hangoztatja, hogy szellemi hatalom lé-
vén, egy állam belső politikájába sem avatkozik  be. Ez természetesen nem áll, hi-
szen egy olyan hatalom, mely a lelkek üdvösségének jelszava alatt kétezer éve és 
nagyszabású szervezetének minden eszközével több-kevesebb sikerrel igenis be-
avatkozni igyekszik a mindennapi polgári élet úgyszólván összes megnyilatkozása-
iba, kénytelen-kelletlen foglalkozik olyan problémákkal is, melyek az illető nagy-
jában róm. kat. lakosságú állam egyik legfontosabb kérdését képezik.”23 

Egy másik (több mint félszáz esztendeje napvilágot látott, a Vatikán és „az eu-
rópai fasiszta államok kapcsolatáról” tájékoztató) okmánypublikáció24 nem csupán 
fontos diplomáciai iratokat tesz közzé, s így értelemszerűen közöttük számos, egé-
szen pontosan 36 Barcza-jelentést publikál,25 de a kötetet sajtó alá rendező tudós 
levéltáros, B. Lőrincz Zsuzsa a témában komoly tájékozottságról tanúskodó, inven-
ciózus bevezető tanulmányt is készített, és ebben viszonylag részletesen szól köve-
tünkről, tevékenységéről.  

„Nagyalásonyi dr. Barcza György – olvassuk – osztályának és az úri Magyaror-
szágnak ügyes, széles látókörű, művelt képviselője volt. Munkatársait: Balásy An-
talt, Bobrik Arnót, Thierry Heribertet akkor ismerjük meg, amikor a követ szabad-
ságon van. Jelentéseikben – Barczához híven – a lényegről tájékoztatnak, nem a 
mindenki által az újságokból is ismert tényekről. A történetek eseményszerű felso-
rolásánál az elemzés és okkeresés hiányából azonban az olvasó rögtön felismerheti, 
hogy a követ szolgálati helyétől távol van.”26 

Aztán érdemes még kézbe vennünk az elmúlt hónapokban fájdalmasan korán, 
nagy hirtelenséggel körünkből eltávozott neves egyháztörténész, Gergely Jenő: 
Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920–2000 című, alig évtize-
de publikált karcsú kötetét, amely természetesen szintén szól Barcza György vati-

 
23  Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945. Szerk. Zsigmond László. I. köt. A 

Berlin–Róma tengely kialakulása és Ausztria annexiója 1936–1938. Szerk. Kerekes Lajos, Bp. 
1962. 216. sz.. 373. o.  

24  A vatikáni magyar követ jelenti… Dokumentumok a Vatikán és az európai fasiszta államok kap-
csolatáról. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta: B. Lőrincz Zsuzsa. Bp., 1969.  

25  A 36 jelentés súlyát külön kiemeli az a tény, hogy a kötet összesen 140 iratot tesz közzé, ami azt 
jelenti, hogy minden negyedik irat a vatikáni követ jelentése. Sőt, a helyzetet tovább javítja Barcza 
javára az a tény, hogy a 140 dokumentum nem mindegyike követségi jelentés. 

26  Lőrincz, 1969. 18. E sorok azért is lényegesek, mert ezek alapján is biztos választ kapunk arra a 
korántsem ritkán feltett, s korántsem lényegtelen kérdésre, vajon a jelentés aláírója azonos-e a je-
lentés késztőjével. Barcza György esetében a válasz egyértelműen igenlő. – Az idézett sorok előtt 
a szerző még arról értekezik, hogy Barcza „Rómában hűségesen képviselte kormányának a tengely 
összebarkácsolására irányuló elképzeléseit, ha tehette, hosszan fáradozott a Kúria és Németország 
kapcsolatainak megjavításán – de soha nem volt fasiszta.” Nem szükséges meghökkennünk a fo-
galmazáson, mert ebben a korszakban ez volt a szokásos, ha úgy tetszik: elvárt beállítódás. Sokkal 
inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy B. Lőrincz Zsuzsa szakmai tudása, tisztessége jegyében 
bátran elmondja, hogy Barcza nem volt fasiszta. Aki kicsit is ismeri ennek a korszaknak a szakiro-
dalmát, az tudja, hogy a fasisztázás még a hetvenes évek derekán is ideológiai elvárás volt, amely-
nek a számos esetben a szakma jóval nevesebb egyéniségei is rendre megfeleltek. 
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káni éveiről. „Barcza – olvassuk összegző megállapítását –, mint szentszéki követ, 
közelről sem volt meghatva a Vatikántól, ő valóban keményen a magyar állami po-
litikát képviselte ott, és jelentéseiben rámutatott a visszásságokra is. Ezt tette a 
Serédi kinevezése körüli konfliktusban is.”27 

Tehát nem Barcza György intellektusának, felkészültségének gyengesége, ha-
nem kifejezetten a tanulmányunk bevezetőjében olvasható tényezők következtében 
válik helyenként a memoár szövege oly felszínessé, félrevezetővé. S mindezt azért 
kell ily élesen, világosan elmondanunk, mert az olvasótól nem várható el az a bú-
várkodás, ami értelemszerűen a történész feladata, ellenben mindentől függetlenül 
marad a végeredmény: lehet bármily félrevezető is egy emlékirat szövege, az sem-
mit sem változtat azon a tényen, hogy az olvasó figyelmét  sokkal inkább az emlék-
iratíró (főleg, ha fontos személyiség volt, s Barcza György nyilvánvalóan ebbe a 
kategóriába tartozik), mint a szaktörténész írása kelti fel… 

Az emlékiratíró Barcza György is tudja, hogy az első bécsi döntés meghozata-
lában a németek szava volt a döntő, mégis Csehszlovákia szétverésének végső fázi-
sát úgy állítja be, mintha Kárpátalja megszállása önálló magyar akció eredménye 
lett volna. Sőt: „biztosan tudom, a németek határozott ellenzése ellenére történt”. 
Ez a legenda (is) kitörölhetetlenül jelen van a magyar történetpolitikai gondolko-
dásban, számos helyen olvasható, a ma forgalomban lévő középiskolás tankönyvek 
némelyike is terjeszti, s így jó esély van arra, hogy még sokáig velünk maradjon.  

Egy legenda akkor igazából virulens, ha vannak olyan tények, amelyek azt alá-
támasztani látszanak. Itt is valami hasonlóról van szó. Való igaz ugyanis, hogy az 
első bécsi döntés után, 1938 novemberében a magyar politika tett kísérletet a terü-
let elfoglalására, mert az a (egyébként, sajnos, nem túlzottan megalapozott) remény 
éltette, hogy az ekképpen létrejövő magyar–lengyel határ révén érdemben enyhíte-
ni tudja a németek mind fullasztóbb jelenlétét. Ám Berlin jegyzékben jelezte, hogy 
aggályosnak tartják a magyar lépést, majd amikor azt tapasztalták, hogy óvásuk 
nem állítja le a támadásra tett magyar előkészületeket, akkor az olaszokat is moz-
gósították és november 21-én éles hangú német, illetve olasz jegyzék kényszeríti ki 
a magyar visszakozást.  

1939 márciusában Hitler azért változtatja meg álláspontját, s ad engedélyt az 
„önálló” magyar lépés megtételére, mert azzal a maga agresszióját a nyugati hatal-
makkal könnyebben akarta lenyeletni. 

A Führer ez alkalommal is jól kalkulált. A magyar lépést az angolok viszonylag 
kedvezően fogadták, hiszen – mint azt Sir Alexander Cadogan, a külügyminiszter 
állandó helyettese Barczának őszintén megmondta – a németeknél még mindig jobb, 
ha a magyarok vannak a Kárpátalján. Mivel ekképpen Barczának igazából nem volt 
különösebb félni valója, amikor ő mégis „aggódva” ment a Foreign Office-ba, „attól 
tartva, hogy ezen lépésünkben ott egy a német erőszakossághoz hasonló előretörést 

 
27  Gergely Jenő: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920–2000. Bp., 2001, 57. A 

Serédi kinevezése körüli küzdelemről uo. 54–59.  
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fognak látni”, ezért nem tűnik plauzibilisnek „a lassan járó angol ész”-ről való érte-
kezése, amely – úgymond –  „ezúttal elég gyorsan felfogta a való helyzetet.”28 

Ellenben igen lényeges mozzanat az emlékiratban az, amit a szerző a korabeli 
angol sajtóról ír. „…az angol sajtó Ruszinszkónak a magyar csapatok általi elfogla-
lásában nem látott egyebet, mint a cseh állam ellen kívülről gyakorolt újabb német-
magyar támadást. A német volt a nagy ragadozó, mely a gyenge Csehszlovákiát 
megtámadta és szétmarcangolta, Magyarország csak a kis hiéna, mely a hulla ma-
radékaiból lakmározik. Ez a beállítás, mely főleg a baloldali lapokban jutott így ki-
fejezésre, reánk ugyancsak nem volt kellemes, de az angol sajtó teljesen szabadon 
írhatott, amit akart, semmiféle eszközzel sem lehetett megakadályozni, hogy min-
ket ne, mint a németek erőszakosságainak kis haszonélvezőjét állítson be.”29 Azért 
gondoljuk lényegesnek ezt a passzust, mert kulcsot ad annak a rejtélynek a megfej-
téséhez, hogy a velünk szemben bizonyos empátiával viseltető Winston Churchill 
miért ír ugyanebben a szellemben a második világháborúval foglalkozó magisztrá-
lis munkájában az első bécsi döntés kapcsán.30 

Tisztének megfelelően Barcza György rendre felkereste a brit külügyminisztéri-
um illetékeseit, s beszélgetéseik nem hozták meg – természetesen nem hozhatták 
meg – az eltérő álláspontok összehangolását „…lehetetlenség a magyar közvéle-
ménytől azt kívánni (tájékoztatta partnereit), hogy ne éljen az első alkalmas lehető-
séggel, hogy területeket, melyeket magyarnak tekintünk, visszaszerezhessük még 
akkor is, ha a visszaszerzés módja előttünk sem rokonszenves.” Ezzel a követ egy-
részt arra utalt, hogy „most már Hitler vette kezébe a dolgot”, másrészt pedig alka-
lomadtán mindig hangsúlyozta, hogy ő „személyesen” nem osztja ezeket a hazai 
nézeteket. Az angol álláspont veleje ezzel szemben az volt, hogy „a bécsi döntés és 
Ruszinszkó birtokbavétele után most már elégedjünk meg az elért eredménnyel, ne 
feszítsük tovább a húrt, és nem vegyünk részt tovább a németek által kezdeménye-
zetett erőszakos politikában, mert ha ezt folytatnók, úgy ezzel magunkat teljesen 
német kézbe adnók át, és egy német–angolszász konfliktus esetében szemben talál-
hatnók magunkat a Brit Birodalommal is.”31 

A két álláspont közötti feloldhatatlan ellentmondás lett Magyarország veszte. 
Ám ne szaladjunk előre az időben… 

„Március 31-én – olvassuk – Chamberlain az alsóházban kijelentette, hogy 
Anglia »minden rendelkezésre álló eszközzel« szembeszáll a további német ter-
jeszkedéssel.”32 Bár ennek a szembeszállásnak a következő hónapokban sem mu-

 
28  Barcza, 1994. I. köt. 407. – Később a követ ismét visszatér a kérdésre, s persze nem mulasztja el 

nyelvének külügyminiszterén történő köszörülését (“csak Csáky volt képes ily gyanúsan naiv uta-
sításokat adni”), ám a hangsúlyt sokkal inkább arra helyezi, hogy az angolokat valóban meglepte 
Hitler március 15-i lépése. Uo. 420–421. 

29  Uo. 408.  
30  Winston S. Churchill: A második világháború. I–II. köt. Bp. 1989. I. köt. 112.  
31  Barcza, 1994. I. köt. 410.  
32  Uo. 412.  



PRITZ PÁL 

 

312

tatkozott sok jele, ám a frontok közben mégis egyre inkább kialakultak, s Magyar-
országot Londonban egyértelműen a másik oldalon látták. 

1939 telén is a megszokott mederben folyt a diplomataebédek sora, Barczát 
„határozottan szívélyesen” látják, de – és ez egy nagyon lényeges distinkció – „ma-
gatartásukból világosan láttam, hogy ez nem annyira a magyar követnek, hanem 
inkább nekem mint magánszemélynek szól.”33 Ebben a helyzetben a követ már in-
kább csak a saját maga iránti bizalom erősítésére koncentrál, s azokra az utasítá-
sokra tud támaszkodni, amelyeket Horthy Miklóstól személyesen, Teleki Páltól pe-
dig távirataiban, magánleveleiben kapott. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy 
„e leveleket gyakran nem a magyar, hanem az angol futár hozta!”34 Tartalmuk arról 
szólt, hogy Magyarországnak ugyan kollaborálnia kell Németországgal, de „ez az 
együttműködés sohasem fog elmenni az ország függetlenségének, szuverenitásának 
és becsületének feladásáig.”35 

A szándék nemes volt, a szavak jól hangozhattak, ám a területi revízió örvényé-
ben a terv elenyészett, a szavak üressé váltak… 

„Budapestről 1939. január 18-án Londonba való visszatértem óta – olvassuk – egé-
szen 1939 decemberéig nem voltam Magyarországon, mert ezekben a válságos idők-
ben nem akartam állomáshelyemet elhagyni.”36 Ezzel szemben nem ritkán a válságos 
idők éppen azt kívánják, hogy a követ jelentéstételre, tanácskozásra, utasítás átvételére 
ide-oda utazzon. Itt inkább arról van szó, hogy a magyar külpolitika ismert sajátossá-
gaiból adódóan az volt a leghelyesebb, ha a követ nem hagyja el állomáshelyét. 

A követ tehát nincs itthon, ám a korszakfestő emlékiratíró részletesen bemutatja 
a koreszme hatására bekövetkezett belpolitikai változásokat, a tisztikarban elhara-
pódzott politizálást. A katonai attasékról szólva Barcza nem differenciál, szerinte 
azok „kivétel nélkül kifejezetten németbarát felfogásúak voltak… Titokban megfi-
gyelték a követeket, és ha azok nem osztották az ő németbarát felfogásukat és 
zagyva politikai nézeteiket, otthon beárulták őket mint megbízhatatlan, németelle-
nes és veszélyes elemet.”37 Nem alaptalanul feltételezhető, hogy a képet jelentős 
mértékben Barcza a követségére beosztott Utassy József katonai attaséval való 
rossz viszonya alapján festette ilyen feketére. Róla később a volt követ név szerint 
is azt állítja, hogy nacibarát lett volna, amit a témában járatos Szakály Sándor had-
történész (bizonyára megalapozottan) valószínűtlennek mond.38 

„Semmiben sem észleltem jobban a magyarországi helyzet kihatásait Angliá-
ban, mint a zsidókérdésben.” Konkrétan elsősorban a második zsidótörvényt említi, 
Teleki szerepét ellenben megszépíti. Szerinte a miniszterelnök a megoldást „az au-
tomatikus, igazságos és emberies elimináció fokozatos módszereivel kívánta elérni 

 
33  Uo. 415.  
34  Uo. 417.  
35  Uo.  
36  Uo. 429.  
37  Uo. 431. 
38  Uo. 498., 580, 7. Vö. még II. köt. 308.  
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és semmi esetre sem törvényi intézkedésekkel.” Abban természetesen igaza van, 
hogy Teleki nem „náci embertelenségekkel és üldözésekkel” akart megoldásra jutni.39 

Majd önkritikusan ír arról, hogy „a zsidóságnak az üzleti életben tapasztalható 
túltengésében mi magunk, azaz a keresztény magyarság, a főnemesség, nemesség 
és a polgári elem is legalább annyira hibásak vagyunk, mint a zsidóság.” Az önkri-
tikát aztán rögvest követi a szokásos nagy különbségtevés a „becsületes, magyarul 
érző és viselkedő zsidóság és a világháború előtt hozzánk keletről beszivárgott ga-
líciai vándorzsidók között, akik közül nem egy gazdagodott meg.”40 Barcza itt a 
burkolt antiszemitizmus ismeretes módszerét gyakorolja. A történeti kutatás ellen-
ben tisztázta: a világháború előtt, a dualista korszakban nemhogy nem történt zsidó 
bevándorlás, hanem az itteni zsidóság egy része vándorolt tovább Ausztria irányába.41 

Barcza György tájékoztatása szerint Teleki Pál Berlinben „megértette” Hitlerrel: 
„nálunk az ország üzleti élete, ipara annyira zsidó kézben van, hogy azt állami in-
tézkedésekkel nem lehet egyszerre kivenni a kezükből, hogy annak a gazdasági 
életre nagy és káros visszahatása ne lenne.” A narratíva szerint a Führer megértette 
a helyzetet. Azt felelte: „tegyük a zsidóinkkal, amit akarunk, neki az közömbös, de 
gyártsunk, termeljünk és szállítsunk.”42 

E – legfinomabban szólva is – regényes elbeszélés mögött az volt a reális elem, 
hogy Adolf Hitler a maga (szelektíve) józan realizmusa jegyében általában vissza-
fogta magát a Horthy-Magyarország elleni ellenszenvében-megvetésében, s való-
ban arra összpontosított, hogy a háborús tehervállalás terén az országból mennél 
többet tudjon kisajtolni. Eszelős antiszemitizmusa okán azonban a zsidókérdésben 
messze nem volt ennyire megengedő. Barcza György mélységes valótlansággal 
összegzi a német álláspont ekképpen: „a zsidókérdés német vonatkozásban így el is 
lett intézve, és sokáig, Teleki, Bárdossy és Kállay kormányai alatt tulajdonképpen 
ebben a stádiumban is maradt.”43 

Történeti közhely, hogy messze nem marad ebben a stádiumban. 1941-ben 
megszületett a III., 1942-ben a IV. zsidótörvény, s nyomukban rendeletek sora ke-
seríti a zsidó vallásúak, származásúak mindennapjait. És bár való igaz, hogy 1944-
ig a magyarországi zsidóságot fizikai létében nem fenyegette a másutt „szokásos” 
veszedelem, ám az messze nem Adolf Hitler Teleki Pál szavai iránti megértésének, 
hanem Kállay Miklós kormánya politikájának volt köszönhető… 

Barcza György visszaemlékezéseinek, illetve a magunk megjegyzéseinek (re-
mélt) olvasójától e drámai ponton – terjedelmi okok folytán – elbúcsúzunk. 
 
39  Uo. 432.  
40  Uo. 433.  
41  Walter Pietsch: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. Valóság, 1988/11. 46–

59. Ld. újabban Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 2001, 63–79. („Igazságáról” 
Barcza „természetesen” mélyen meg volt győződve. „Különbséget kell tenni a magyarrá vált, hazafias, 
honpolgári kötelességeinek eleget tevő régi magyar zsidóság és az 1900 óta Galíciából bevándorolt ka-
landor és idegen mentalitású zsidók között.” – írja más összefüggésben, jóval később. II. köt. 20. 

42  Barcza, 1994. I. köt. 433.  
43  Uo.  
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Szabolcsi Lajos Két emberöltő című könyvében rendkívül pozitív beállításban áb-
rázolja a hazai zsidóság helyzetét az 1920-as évek második felére vonatkozóan. A 
bethleni konszolidációt „neoliberálisnak” tekintve az évtized végét egyenesen a 
századelő Magyarországához, a „boldog békeévek” miliőjéhez hasonlítja, Bethlen 
Istvánt pedig Tisza Kálmán mellé állítja, kiemelve, hogy mindkettő sikerrel küzdött 
meg korának antiszemita politikai erőivel.1 Szabolcsi a bethleni időszakot az azt 
megelőzővel, az ellenforradalom éveivel állítja szembe, nem véletlenül. 1919–20 
folyamán a közélet számos területén az antiszemitizmus látványos felerősödését 
tapasztalhatták a kortársak, Bethlen István kormányfősége azonban számottevő 
változásokkal járt együtt. Miniszterelnöki bemutatkozó beszédében a jogrend hely-
reállítását tekintette a lemondott Teleki-kormány legnagyobb érdemének, melynek 
folytatását maga is vállalta. A fegyveres különítmények felszámolásának befejező-
dése, a szélsőjobboldali egyesületek megregulázása, az erőszakos cselekmények 
fokozatos visszaszorulása az alkotmányosság hagyományos kereteihez való vissza-
térést és egyúttal élhetőbb viszonyokat jelentett. A politikai viszonyok normalizá-
lódásával párhuzamosan új területek is megnyíltak a hazai zsidóság előtt, s ezek 
egyike éppen a felsőház volt. 

A törvényhozás 1920 februárja óta egykamarás formában működött, ám ezt sem 
Bethlen, sem a nemzetgyűlés pártjai nem kívánták véglegessé tenni. A kormányfő 
a magyar parlamenti hagyományokhoz való ragaszkodás, az európai példák és 
egyéb politikai okok miatt a törvényhozás kétkamarás szerkezetének visszaállításá-
ra törekedett.2 A kormányfői kinevezését követő első minisztertanácsi ülésen a 
megvalósítandó alkotmányjogi reformok sorában már ott szerepelt a főrendiház re-
formjának kérdése is.3 Miután erre vonatkozóan az igazságügyminisztériumban 
már 1920 eleje óta folytak az előkészítő munkálatok, az illetékes miniszter, Tom-
csányi Vilmos Pál igen hamar, 1921. július 20-án beterjesztette a nemzetgyűlés elé 

 
1  Szabolcsi Lajos: Két emberöltő Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931).  Budapest, 1993. 333. és 

428. 
2  A témáról részletesebben: Püski Levente: A magyar felsőház története 1927–1945. Budapest, 

2000. 11–18. 
3  MOL K 27 Mt. jegyzőkönyvek, 1921. április 15. 
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az első felsőházi törvényjavaslatot.4 Ez a javaslat a felállítandó második kamarában 
jelentékeny pozíciókat kívánt biztosítani a történelmi keresztény egyházaknak, a 
zsidóságról azonban egyáltalán nem tett említést, nem véletlenül. A viszonylag in-
stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányzat vélhetően nem kívánt konflik-
tusba kerülni a nemzetgyűlés radikális, antiszemita csoportjaival. Az egyházak fel-
sőházi szerepének kialakításánál pedig a főrendiházi tradíciókból indultak ki, az 
1918 előtti intézményben azonban az izraeliták nem rendelkeztek semmilyen in-
tézményes képviselettel. 

A Bethlen-kormány – különböző okok miatt – nem tudta javaslatát a nemzet-
gyűléssel letárgyaltatni és elfogadtatni, sőt, 1922-ben annak visszavonása mellett 
döntött. A reform kérdése majd csak hosszas halogatás után, 1925-ben került ismét 
a törvényhozás elé. A második nemzetgyűléshez március 6-án beterjesztett javas-
latban az egyházaknál változatlanul nem esett szó a zsidóságról, de – új elemként – 
a 23. §-ban már rögzítették: az államfői kinevezéseknél figyelembe kell venni, 
hogy a felsőházban „egyelőre nem képviselt élethivatások és vallásfelekezetek a 
lehetőség szerint legalább egy-egy taggal képviselve legyenek”.5 Ez az ígéret azon-
ban nem elégítette ki az érintetteket és küzdelem indult meg a felsőházi pozíció 
egyértelműbb biztosításáért. Sándor Pál ellenzéki politikus szerint a küzdelem 
meglehetősen sajátos körülmények között zajlott le. Sándor Pál az ügy érdekében 
mozgósította a gazdasági és politikai élet egyik prominens alakját, Heinrich Feren-
cet. Heinrich pedig – kihasználva a politikai elit számos tagjához fűződő személyes 
kapcsolatát – egy Balaton-parti vadászaton elintézte az ügyet.6 Miután a kérés tel-
jesítését Bethlen ahhoz kötötte, hogy az ügyet ellenzéki politikus hozza szóba elő, 
az illetékes parlamenti szakbizottsági tárgyaláson – Sándor Pál kérésére – a neves 
liberális politikus, Rassay Károly állt elő módosító javaslatával. 

A nemzetgyűlési események lényegében véve alátámasztják a fenti történetet. A 
felsőházi javaslat előkészítő tárgyalása az igazságügyi és a közjogi bizottságban 
zajlott le. A bizottságok március 26-i egyesített ülésen Rassay már jelezte, hogy a 
zsidósággal kapcsolatban később konkrét módosításai lesznek. Bethlen akkor még 
tartózkodóan reagált a felvetésre, jelezve, hogy ha az izraelita hitfelekezet két szer-
vezete megegyezik, akkor elvileg lehetőség van a képviseletük megfelelő biztosítá-
sára.7 A március 31-i ülésen – a részletes vita során – Rassay azzal az indítvánnyal 
állt elő, hogy a vallásfelekezeteknél biztosítsanak egy helyet a zsidóság számára. 
 
4  Nemzetgyűlési Irományok /továbbiakban NI/ 1920–1922. XI. k. 227–261. Az említett miniszterta-

nácsi ülésen a főrendiházi reform még a 3. vagyis az utolsó helyre szorult. 
5  NI 1922–1926. XIII. k. 394–433. 
6  „Heinrich Ferenc erre elmondta, hogy másnap az ő balatoni birtokán vadászaton lesz nála Horthy 

Miklós kormányzó és Bethlen István miniszterelnök. Ezt a vadászatot fogja felhasználni, hogy a 
zsidóság felsőházi helyét megszerezze. Két nappal később, esti 9 órakor, vadászruhában, esőtől 
ázva, lucskosan, fáradtan berontott hozzám Heinrich Ferenc. – Pali, megvan a zsidók felsőházi 
képviselete! – kiáltott rám. Beszéltem a kormányzóval és a miniszterelnökkel. Meggyőztem őket.” 
Szabolcsi, 1993. 382–383. 

7  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1925. március 26. 34. és 37. 
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Az indítványt egyedül a Fajvédő Párthoz tartozó Eckhardt Tibor opponálta, ponto-
sabban Bethlen fenti érvelését megismételve az eredeti változat mellett foglalt ál-
lást.8 Miután a kormányfő valóban rábólintott Rassay indítványára, a két bizottság 
megszavazta a módosítást.9 

A küzdelem ezzel nem ért véget. Szabolcsi, arra hivatkozva, hogy a zsidóság-
nak az összlakosságon belül elfoglalt aránya alapján több helyre volna joga, hosz-
szas egyeztető tárgyalásokat folytatott Pesthy Pál igazságügyi miniszterrel. A tár-
gyalás során végül megállapodás született arról, hogy a képviseletet két főre eme-
lik, lehetőséget biztosítva így, hogy az izraelita felekezet két fő irányzata – az orto-
dox és a neológ – egyaránt jelen lehessen a második kamarában.10 A felsőházi tör-
vényjavaslat plenáris tárgyalásán 1926. november 9-én, amikor már a 4. paragra-
fus, vagyis az egyházak felsőházi pozíciói voltak terítéken, Illés József, a javaslat 
bizottsági előadója állt elő a módosítással. Eszerint a jövendő második kamarában 
az izraelita vallásfelekezet két lelkésze, illetve rabbija kap helyet. Azzal a – 43. §-
ban rögzített – kiegészítéssel, hogy megválasztásuk „részletes szabályait az igaz-
ságügy-miniszterrel egyetértve a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel ál-
lapítja meg”.11 A kormányzat gesztusáért – a parlamenti gyakorlatban szokatlan 
módon – a plénum előtt mondott köszönetet a liberális ellenzéki politikus, Sándor 
Pál. Az egységes párti többség engedelmesen megszavazta a változtatást és ellen-
zéki oldalról egyedül a fajvédő tábor próbált tiltakozni ellene. Utóbbiak részéről 
Gömbös mélyen hallgatott, de Eckhardt Tibor és Lendvai István szóvá tette az 
ügyet. Eckhardt lényegében véve bizottsági álláspontját ismételte meg, jelezve, 
hogy a zsidóság jelenlétét el tudná fogadni, de nem vallási, hanem kisebbségi vagy 
nemzetiségi alapon. Lendvai szintén nemet mondott a módosításra és a képviselők 
között ő volt az egyetlen, aki vehemensen támadta a zsidóságot.12 

A törvényjavaslat elfogadása még nem jelentette teljesen a kérdés nyugvópontra 
jutását. A felsőházi tagválasztáson, 1927 elején, éles, személyes konfliktusokkal 
tarkított harc alakult ki a neológ irányzaton belül a felsőházba választandó rabbi 
személyét illetően. Ebben a küzdelemben alulmaradt az a csoport, amelyik a felső-
házi helyeket kiharcolta, és jelöltjük, Hevesi Simon helyett Löw Immanuel szegedi 
főrabbi lett megválasztva.13 Alig csengtek le a felsőházi tagválasztás viharai új ké-
nyes ügy borzolta a kedélyeket. Kiderült, hogy a testületnek az akkor 89 éves 
Reich Koppel lett a legidősebb tagja. Ebből következően a felsőház nyitó ülésén – 

 
 8  A fajvédő irányzat lapja, a Szózat viszont egyértelműen a zsidóság felsőházi képviselete ellen fog-

lalt állást. Szózat, 1927. március 7. 2. 
 9  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1925. március 30. 18–22. NI 1922–

1926. XIV. k. 329.  
10  Szabolcsi, 1993. 383. 
11  Nemzetgyűlési Napló /továbbiakban NN/ 1922–26. XLVI. k. 255. http://1000ev.hu/ 1926: XXII. 

tc. 
12  NN 1922–26. XLVI. k. 133–134. és 231–234. 
13  Szabolcsi, 1993. 387–393. A eset a korabeli sajtóban is élénk visszhangot váltott ki. 
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amíg sor nem kerül a házelnök megválasztására – mint legidősebbnek, neki kell 
majd elnökölnie. A kormányzat azonban nem kívánta az antiszemita csoportokat 
hergelni azzal, hogy egy ortodox rabbi üljön a felsőház elnöki székébe, ezért dip-
lomatikusan elrendezték az esetet. Reich Koppel egyszerűen beteget jelentett és tá-
vollétében Berczelly Jenő nyugalmazott ítélőtáblai elnök töltötte be a korelnöki 
tisztet. 

Az 1927. január végén összeülő második kamarában – a két rabbin túl – mint-
egy tucatnyi zsidó, illetve zsidó származású személy foglalt helyet. Túlnyomó ré-
szük a gazdasági élet prominens szereplőjének számított, mint például Chorin Fe-
renc és Kornfeld Móric iparmágnások, Vida Jenő és Egry Aurél bankvezetők. Mel-
lettük néhány értelmiségi-középosztályi háttérrel rendelkező személy is bekerült a 
testületbe, köztük a korábban nagyívű katonai karriert befutó báró Hazai Samu. Az 
intézmény szervezési elvei felől nézve különböző jogcímeken lett törvényhozók: a 
rabbik természetesen az egyháziak oldaláról, Glückstahl Samu a fővárosi törvény-
hatóság, Chorin Ferenc a kereskedelmi és iparkamarák részéről, Weiss Fülöp vagy 
Teleszky János pedig államfői kinevezettként. A zsidóságnak ez a számottevő fel-
sőházi jelenléte a későbbekben is megmaradt, sőt mérsékelten emelkedett is. 1928-
ban lett tag Frommer Rudolf nagyiparos és Vészi József újságíró-szerkesztő, 1932-
ben – Budapest képviseletében – Láng Lajos vállalati jogász.14 

Az, hogy a második kamarában ennyi zsidó közéleti személyiség került be, nem 
tekinthető véletlennek. Egyrészt következett a testület jellegéből, abból, hogy a 
tagság eleinte főleg a századelő társadalmi elitcsoportjaiból került ki. A már emlí-
tett Teleszky János vagy Hazai Samu korábban befutott karrierjének, illetve mi-
niszterségének köszönhette felsőházi tagságát. Másrészt a Bethlen-kormány tudato-
san is támogatta az intézménybe való bekerülésüket. A legtöbben közülük államfői 
kinevezések révén lettek törvényhozók, amihez persze előzetes kormányajánlás 
kellett. 1927 januárjában a fővárosi közgyűlés pártjai nem tudtak megegyezni a bu-
dapesti törvényhatóság részére biztosított helyek elosztásában, melynek következ-
tében a jobboldal lényegében kisajátította azokat. A kormánypárt fővárosi tagozata 
ezt úgy próbálta korrigálni, hogy beválasztották az intézménybe a liberális múlttal 
rendelkező, de ekkor már a bethleni politika felé közeledő Glückstahl Samut.15 
1928-ben – 1928: XIII. tc. – újraszabályozták a kereskedelmi és iparkamarák fel-
sőházi helyzetét, előírva, hogy nagytőkések a továbbiakban nem képviselhetik a 
kamarákat. Chorin Ferenc és Fellner Henrik azonban nem került ki a testületből, ők 
a továbbiakban a Gyáriparosok Országos Szövetsége küldötteiként vehettek részt 
az intézmény munkájában, melyet szintén az említett reform tett lehetővé. 

Az a tény, hogy a kormányzat számottevő mértékben nyitott teret a hazai zsidó-
ság számára, nem korlátozódott a felsőházra és a közélet számos egyéb területére 
kiterjedt. Az 1926. évi képviselőházi választások eredményeképp a kormánypárt-

 
14   Felsőházi tagok adattárára nézve: Püski, 2000. 180–189. 
15  L. Nagy Zsuzsa: Bethlen liberális ellenzéke. Budapest, 1980. 177. 
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nak is lett izraelita vallású képviselője, Dési Géza személyében. Szabolcsi Lajos 
büszkén emlegette, hogy az évtized végére „kormányfőtanácsosok egész serege 
volt felekezetünk tagja” és amikor szóvá tették, hogy a vitézi rendnek egyetlen zsi-
dó tagja sincs, a miniszterelnök ígéretet tett a hiányosság korrigálására.16 A jelen-
ség hátterében két, egymást erősítő folyamat húzódott meg. Bethlen világosan látta, 
hogy kormányának nemzetközi elismertségét, presztízsét jelentősen javítja, ha eltá-
volodik a zsidóságtól való szegregációt és a velük szembeni diszkriminációt sürge-
tő radikális erőktől. Emellett az évtized közepétől a bethleni politika a fővárosi zsi-
dó kispolgárság egy részére, mint lehetséges bázisra, az értelmiségre és vállalko-
zókra pedig, mint lehetséges szövetségesekre tekintett.17 A kormányfő tehát de-
monstratív értékű gesztusokkal és számos egyéb lépéssel igyekezett kifejezésre jut-
tatni közeledési szándékát. 

A zsidó felsőházi honatyák beilleszkedése az intézmény tevékenységébe simán, 
különösebb konfliktusok nélkül zajlott le. Ezt megkönnyítette a felsőháznak – a 
tagság szociális összetételéből fakadó – konzervatív-liberális közege, valamint az a 
tény, hogy bár közülük többen ellenzéki politikai múlttal rendelkeztek, de ekkorra 
már kivétel nélkül a kormánypolitika támogatójának számítottak.  

A 20-as évek utolsó harmadának a talán legnagyobb visszhangot kiváltó politi-
kai lépése a numerus clausus módosítása volt.18 A reform, amely jól illeszkedett a 
fenti bethleni politikához, élénk visszhangot váltott ki a közéletben. Sőt, olyannyira 
megosztotta a politikai erőket – még az Egységes Párton belül is – hogy a Bethlen-
kormány csak úgy tudta annak biztos képviselőházi elfogadtatását biztosítani, hogy 
képviselői számára pártkérdéssé tette annak megszavazását.19 Ehhez képest a tör-
vényjavaslat tárgyalása és elfogadása a második kamara esetében nem okozott 
gondot a kormányfő számára. A javaslatot előbb a közoktatásügyi bizottság tár-
gyalta le, és fogadta el változatlan formában, ami a bizottság elnökének – Berze-
viczy Albertnek – és a többséget alkotó egyházfőknek volt köszönhető.  Vita in-
kább csak akörül alakult ki a bizottság tagjai között, hogy milyen eszközökkel lehet 
megállítani a mindenki által káros jelenségnek tartott diplomaprést.20 Ezt követően 
a plénum elé került a javaslat, amely 1928. március közepén tárgyalta le azt. Itt fő-
leg két oldalról hangzottak el elutasító vélemények. A zsidóság felszólaló reprezen-
tánsai – Glückstahl Samu és Löw Immanuel – kevesellték és a teljes eltörlést sür-
gették, míg az ellenkező oldal – főleg Teleki Pál, Szily Kálmán és Wolkenberg 

 
16  Szabolcsi, 1993. 405. és 428. 
17  L. Nagy, 1980. 171. és 177.  
18  Ennek hátterére nézve: N. Szegvári Katalin: Numerus Clausus rendelkezések az ellenforradalmi 

Magyarországon. Budapest, 1988. 167–176. Barta Róbert: a numerus clausus törvény módosítása 
1928-ban. In: Történeti Tanulmányok I. Szerk: L. Nagy Zsuzsa és Veress Géza, Debrecen, 1992. 
113–124. 

19  Romsics Ignác: Bethlen István. Budapest, 1991. 202. 
20  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1928. március 6. 15–17. Felsőházi 

Irományok /továbbiakban FI/ 1927–1931. IV. k. 404–405. 
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Alajos egyetemi tanárok – az eredeti törvény fenntartása mellett foglaltak állást.21 
A tagok nagy többsége azonban lojálisan elfogadta és megszavazta a javaslatot. 
Egy részük – Papp József ügyvéd, Berzeviczy Albert akadémikus vagy gr. Hadik 
János – nyíltan azzal érvelt, hogy a numerus clausus nem volt hatékony, sértette a 
jogegyenlőség elvét és inkább tehetség szerinti szelekcióra volna szükség. Mások – 
gr. Esterházy László és gr. Széchenyi Aladár – már fenntartásaikat hangoztatták és 
inkább azért fogadták el, hogy ne okozzanak kellemetlenséget a kormánynak.22 Ez-
zel együtt a vita végén gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter elégedetten állapítot-
ta meg, hogy a felsőházban a vita nyugodt légkörben folyt le.23 Ugyanakkor feltűnő 
volt, hogy a gazdasági élet prominens alakjai mennyire óvakodtak attól, hogy vé-
leményt nyilvánítsanak a reformról. Passzivitásuk hátterében vélhetően az a meg-
fontolás húzódott meg, miszerint, bár nem voltak feltétlenül elégedettek, de úgy 
látták, a kormánypolitika nem tud ennél nagyobb engedményt tenni. 

A numerus clausus módosításának ügye a zsidóság számára valóban kiemelke-
dő jelentőséggel bírt, de a zsidó, illetve zsidó származású törvényhozók felsőházi 
tevékenységét sokféle – társadalmi pozíciójukból fakadó – tényező motiválta. A 
két rabbi általában véve igen passzívan viselkedett. Löw Immanul a megalakulástól 
kezdve tagsági jogának megszűnéséig, azaz 1940-ig tagja volt a testületnek, de a 13 
év alatt mindössze két alkalommal mondott beszédet.24 A nagyiparosok és a pénz-
ügyi élet vezetői, szakemberei már nagyobb aktivitást mutattak, de ők sem tartoz-
tak az intézmény legagilisabb tagjai közé, leginkább gazdasági- költségvetési kér-
déseknél hallatták szavukat.25 Tevékenységük főleg a 30-as évek elején vált aktí-
vabbá, ami mindenekelőtt a gazdasági válság hazai jelentkezésével, az agrárius-
merkantil ellentétek kiéleződésével magyarázható. Ezzel összefüggésben a Beth-
len-, majd az azt követő Károlyi-kormány számos olyan reformelképzeléssel állt 
elő, amelyek sértették a fenti csoportok érdekeit. Ide sorolható mindenekelőtt a kar-
tellek működésének bizonyos fokú korlátozásáról szóló törvény, valamint a rész-
vényjog és az összeférhetetlenség újraszabályozásának, illetve szigorításának terve. 
Az érintettek egyrészt a felsőház plénumán adtak hangot elégedetlenségüknek: a 
kartellek megítélését illetően éles szópárbaj zajlott le Hadik János és Vida Jenő kö-
zött, Fellner Henrik pedig kereken tagadta az agrárolló létét, amely szerint nem al-

 
21  A felsőházban egyébként Teleki bizonyult a legharcosabb numerus clausus pártinak. Már a bizott-

ságban is faji antagonizmusról beszélt és aláírásával támogatta hét diákszervezetnek a második 
kamarához intézett feliratát, melyben az eredeti korlátozások fenntartása mellett foglaltak állást. 
http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1928. március 6. 16. MOL K 6 Fel-
sőházi elnöki iratok 1927/246.  

22  Felsőházi Napló, /továbbiakban FN/ 1927–1931. II. k. 110–136. 
23  Uo: 138. 
24  Értelemszerűen azon ügyeknél fejtette ki véleményét, melyek – a numerus clausust módosító és az 

első zsidótörvényjavaslat tárgyalása – vallási szempontból is fontosak voltak. 
25  Társadalmi súlyuk legnagyobb elismeréseként 1931-ben a kormány pénzügyi tevékenységét ellen-

őrizni hivatott 33-as bizottságnak a felsőház részére biztosított 11 helyére hatan kerültek be közü-
lük: Chorin Ferenc, Egry Aurél, Szterényi József, Teleszky János, Vészi József, Veiss Fülöp. 
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kalmas a tudományos kutatásra csak a nép izgatására…”.26 Másrészt a színfalak 
mögött is kemény küzdelembe kezdtek egyes reformok bevezetésének a megakadá-
lyozása érdekében. Ez a küzdelem 1932-ben odáig fajult, hogy a nagytőkés csoport 
egy része elfordult Károlyi Gyula miniszterelnöktől és a fajvédő múlttal rendelkező 
Gömbös Gyula felé közeledett. Ennek a közeledésnek az eredményeként egyes zsi-
dó nagytőkések készek voltak a kormányváltás támogatására, Gömbös pedig ígére-
tet tett egyes reformok ejtésére, valamint arra, hogy kormányfősége alatt nem hoz 
zsidóellenes intézkedéséket.27 Gömbös valóban megtartotta ígéretét, s részben ez-
zel állhatott összefüggésbe, hogy a későbbiekben a felsőház zsidó tagjai óvakodtak 
attól, hogy nyíltan szembeforduljanak a kormányfővel. Mindez annak fényében lé-
nyeges, hogy 1935/36-ra a felsőház üléseit egyre inkább erős kritikai, sőt szinte el-
lenzéki hangulat uralta. 

Eleinte úgy tűnt, hogy a Gömböst követő Darányi Kálmán miniszterelnöksége a 
politikai életben egyfajta megnyugvást és a jobboldali radikális reformtervek süly-
lyesztőbe kerülését hozza magával. Az új kormányfő azonban láthatóan képtelen 
volt az antiszemita csoportok megfékezésére, sőt tápot adott nekik azzal, hogy egy 
szegedi politikai nagygyűlésen a zsidókérdést egyértelműen a megoldandó felada-
tok közé sorolta.28 A zsidóság prominens személyiségei eleinte nem kívántak nyíl-
tan hangot adni elégedetlenségüknek, ehelyett a korábban is bevált informális kap-
csolatokat helyezték előtérbe. Ennek részeként 1937. november 11-én Stern Samu 
a Pesti Izraelita Hitközség elnöke három felsőházi tag – Goldberger Leó, Láng La-
jos és Vida Lenő – kíséretében felkereste a kormányzót, s „próbálták rávenni Hor-
thyt, hogy vessen véget az eluralkodó antiszemita hullámnak”.29 Fél évvel később 
viszont már arra kényszerültek, hogy a második kamara plénuma előtt szembesül-
jenek a problémával.30 

Bár az első zsidótörvény-javaslatot még a Darányi-kormány terjesztette a képvi-
selőház elé – április 8-án – annak felsőházi tárgyalása átnyúlt az Imrédy-kormány 
időszakára. A téma fontosságát jól mutatja, hogy a javaslatot előzetesen öt szakbi-
zottság tárgyalta meg, összevont ülésen. A bizottságok viszonylag hamar, egyetlen 
ülésen végeztek a javaslattal. Ezen az alaphangot az elsőként felszólaló egyházfők – 
katolikus részről Serédi Jusztinián és Glattfelder Gyula, evangélikus részről Raffay 
 
26  FN 1927–1931. VI. k. 205–206. 
27  C. A. Macartney: October Fifteenth. A History of Modern Hungary. Edinburgh, 1956. I. k. 101. 

Zsitvay Tibor: Magyarország, 1921–1941. Szerk: Csiffáry Tamás és Sipos Péter, Bp. 1999. 231. 
28  Szólni akarok még a zsidókérdésről, amely fölött nem lehet egyszerűen elsiklani… A zsidókérdés-

nek, amely főleg gazdasági probléma, a magva abban rejlik, hogy zsidóság még ezen magas szám-
arányát is jóval túlhaladóan jutott érvényesülésre a gazdasági életben… a zsidókérdésben irritálja a 
magyar társadalmat a keletről beszivárgó galíciai is, a maga elzárkózásával és örökös üzleti mohó-
ságával. http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1937. április 18. 18. 

29  Szűcs László: Kormányzói audencia az első zsidótörvény előtt. Levéltári Közlemények, 1993/1–2. 
143–164. 

30 Az antiszemita törvények regionális keretbe elhelyzésére lásd: Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és 
KeletEurópában a 19-20. században. Debrecen, 1997. 135-168. 
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Sándor – adták meg, akik, bár elfogadták a törvényjavaslatot, rendre fenntartásaik-
nak adtak hangot. Serédi leszögezte, hogy „az igazságosság… mindenkivel szem-
ben kötelező és mindenkivel szemben egyforma, úgyhogy az igazságosságban nin-
csenek és nem is lehetnek fokozatok”, Glattfelder pedig kijelentette, a zsidó újság-
írók helyett jönnek majd a keresztények, de „nem biztos, hogy a destruktív etika 
helyett a keresztény etika fog jönni”.31 Konkrétan főleg azt a részt kifogásolták, 
miszerint a javaslat a kikeresztelkedés dátumának nem a törvény hatályba lépését, 
hanem 1919. augusztus 1-jét veszi alapul. Határozott, markáns ellenvélemény nem 
hangzott el a javaslattal szemben, s a körülmények kényszerére hivatkozva még 
Teleszky János és Goldberger Leó is elfogadásra ajánlották azt.32 A plénumon vi-
szonylag sokan szóltak hozzá a kérdéshez, és a vélemények lényegesen differenci-
áltabban jelentkeztek. Az egyházi vezetők itt már lényegesen passzívabbak voltak, 
katolikus részről például senki nem szólt hozzá az általános vitában. Újdonságot 
legfeljebb csak Ravasz László református püspök beszéde jelentett, aki egyértel-
műen pozitív színben igyekezett feltüntetni a reformot.33 A konzervatív politikusok 
lényegében a bizottságban elhangzottakat ismételték meg. A bethlenista b. Prónay 
György szerint valós gondok állnak a kérdés mögött, bizonyos nemkívánatos ele-
mek beszivárgása az országba, de ez egy kényszer szülte, „szerencsétlen” megoldás.34 

A zsidó tagok láthatóan megosztottak voltak. Azok, akik elfogadták, nem szó-
laltak fel, ellenben az egyébként is ellenzéki oldalon politizáló – demokrata párti – 
Láng Lajos és Löw Immanuel rabbi nyíltan ellene foglalt állást.35 Mégsem ez jelen-
tette a legnagyobb különbséget a bizottsági üléshez képest. Itt és ekkor mutatkozott 
meg először egyértelműen, hogy a felsőházban is van egy radikális és antiszemita 
csoportosulás. Bíró Zoltán és Cotel Ernő beszédében már a zsidó térfoglalás elleni 
védekezés szükségességét hangsúlyozta, Téglássy András „nemzetmentőnek” ne-
vezte a reformot és szigorításokat követelt,36 de közülük is kiemelkedett Meskó 
Zoltán felszólalása.37 Meskó is a zsidóságról, mint fajról beszélt és szidta a libera-
lizmust, amely lehetőséget nyújtotta térfoglalásukra.38 Tartalmilag a többiekhez 
képest nem állt elő új gondolatokkal, viszont a későbbiekben egyértelműen ő vált 

 
31  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1938. május 20. 12–14. 
32  Uo: 16. és 19. A bizottságok – Imrédy kérésére – változatlan formában fogadták el a javaslatot. 

Felsőházi irományok /továbbiakban FI/ 1935–39. VIII. k. 46–48. 
33  A javaslat szerinte nem szól bele az egyházak belső életébe, s azoknak is a javára válik, akik tilta-

koznak ellene. A zsidóság szerinte is inkább fajnak tekinthető s rájuk utalva kijelentette, valóban 
idegenek foglalták el az országot, de nem karddal. FN 1935–1939. III. k. 307–312. 

34  FN 1935–1939. III. k. 284–289. 
35  FN 1935–1939. III. k. 289–294. és 305–306. és 316–318. 
36  FN 1935–1939. III. k. 312–314. 314–316. és  
37  Bíró Zoltán nyugalmazott miniszteri tanácsos a mérnöki kamarák, Cotel Ernő egytemei tanár a Jó-

zsef Nádor Egyetem, Téglássy András földbirtokos Abaúj-Torna vármegye és Meskó Zoltán or-
vos-tábornok az orvosi kamarák képviseletében foglalt helyet a második kamarában. 

38  FN 1935–1939. III. k. 361–366. Személye nem ugyanaz a képviselőházban politizáló, és nyilassá 
váló Meskó Zoltánnal. 
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ennek a csoportnak a hangadó vezéregyéniségévé. Ennek ellenére a felsőházi vita 
alaphangulatát nem ők határozták meg. A konzervatív beállítottságú többség kellet-
lenül bár, de elfogadta a javaslatot. Magatartásukban nyilván szerepet játszott az, 
amit Prónay György mondott ki a legnyíltabban, miszerint nem akartak az Imrédy-
kormánynak „rögtön, megszületése pillanatában nehézséget okozni”.39 A második 
kamarában helyet foglaló zsidó csoport egy része a javaslatot vélhetően, mint ki-
sebbik rosszat fogadta el, abban bízva, hogy érdekeik nem sérülnek súlyosabban. 

Számos felsőházi tag vélhette úgy, a törvénnyel a zsidókérdés a jövőben nem 
lesz a közélet egyik központi problémája, az események azonban látványosan cáfo-
latát adták ennek. Bő fél évvel később újabb zsidótörvény-javaslat került a felsőház 
elé, minden addiginál nagyobb kihívás elé állítva a tagságot. A reform további kor-
látozásokkal kívánta csökkenteni a zsidóság részarányát a gazdasági és értelmiség 
pályákon, ami jelentős ellenkezést váltott ki felsőházi körökben. A tagok túlnyomó 
része persze – a hagyományokhoz híven – ezúttal sem kívánta teljesen opponálni a 
javaslatot, abban viszont reménykedhettek, hogy az addigi érdekegyeztető mecha-
nizmusok most is működni fognak. Korábban – példa rá az 1936. évi telepítési tör-
vény – ilyen esetekben az történt, hogy a felsőház bizonyos módosításokat hajtott 
végre az adott reformon, melyek képviselőházi elfogadását a kormánnyal folytatott 
előzetes és informális tárgyalások biztosították. A kortársak számára szinte magától 
értetődőnek tűnt, hogy erre a szerepre a második kamara részéről kizárólag gr. 
Károlyi Gyula lehet alkalmas. Károlyi már évek óta az intézmény egyik meghatá-
rozó politikusának számított, jó kapcsolatokkal rendelkezett az államfő felé és 
mindig távol tartott magát az antiszemita csoportoktól.40 Bár 1939 februárjában a 
szatmári gróf is örömmel fogadta Teleki miniszterelnökségét, hamar kiderült, hogy 
az új kormányfő nem akceptálja felsőházi politikustársa erőfeszítéseit. Ebben a 
helyzetben Károlyi nem vállalta a további küzdelmet és – tiltakozása jeléül – a tör-
vényhozói posztjáról való lemondás mellet döntött.41 Lépése meglehetős bizonyta-
lanságot okozott felsőházi körökben, de a helyzet tisztázására nem volt idő. A kép-
viselőház március 27-én fejezte be a javaslat tárgyalását, Károlyi döntése március 
30-án vált nyilvánossá, a második kamara bizottságai pedig 31-én már megkezdték 
a bizottsági előkészítő munkát. Ilyen körülmények között az egyházakra maradt a 
küzdelem terhe, nem véletlenül. Számukra különösen azon rendelkezés okozott 
komoly gondokat, miszerint zsidónak az tekinthető, akinek legalább egyik szülője 
vagy két nagyszülője izraelita. Ez a meghatározás mélyen belenyúlva a keresztség 

 
39  FN 1935–1939. III. k. 284. 
40  Károlyinak a témával kapcsolatos nézeteit jól jellemezte, hogy még 1931-ben, röviddel kormány-

fői kinevezése után tanácskozott az Egységes Párt egyetlen izraelita vallású képviselőjével, Dési 
Gézával és nyíltan közölte vele, hogy elítél minden felekezeti megkülönböztetést. Nemzeti Újság, 
1931. szept. 25. 

41  Pesti Hírlap, 1939. március 31. 2. L. Nagy Zsuzsa: Liberális pártmozgalmak 1931–1945. Buda-
pest, 1986. 106. 



PÜSKI LEVENTE 

 

324

szentségébe – számos kikeresztelkedett személyt minősített vissza zsidóvá – súlyo-
san sértette az egyházak érdekeit és hitelveit. 

Az egyesített bizottságok ülésének alaphangját a katolikus püspöki kar nevében 
beszélő Serédi hercegprímás adta meg, majd más egyházi vezetők is hasonló szel-
lemben beszéltek. A reformot elsősorban azért bírálták, mert az immár nyíltan be-
leavatkozik az egyházi jogba és – Ravasz László szavaival – visszalöki az asszimi-
láció folyamatát. A legmarkánsabban Glattfelder Gyula fogalmazott, amikor kije-
lentette, hogy „vérmesékkel ámítják a kiskorúakat” és a visszazsidósítás „szakítás a 
kétezer éves keresztény hagyományokkal”. A javaslatot egyikük sem tartotta cél-
szerűnek egészében elutasítani, mert, ahogyan Raffay Sándor fogalmazott: egy 
esetleges vétó „nagy kellemetlenség elé állíthatna bennünket”.42 Nagyjából kon-
szenzus volt közöttük abban is, hogy módosításokra van szükség, méghozzá olya-
nokra, amelyek elsősorban a kikeresztelkedetteket védik. Mellettük számos ismert, 
jelentős politikai múlttal rendelkező törvényhozó szólalt fel – közöttük Szüllő Gé-
za, Szilágyi Lajos és ifj. Wekerle Sándor –, de alapvetően hasonló hangnemben. 
Velük szemben leginkább Keszthelyi Gyula volt az, aki határozottan kiállt a diszk-
riminatív intézkedések mellett.43 Később, a vita lezárásakor Tasnádi Nagy András 
igazságügyminiszter keserűen állapította meg, hogy „semmi, vagy nagyon kevés 
megértést talált ezen kérdéssel szemben, s az egész vitából inkább a zsidóság vé-
delmének hangját hallotta kicsendülni”.44 Az egyesített bizottságok végül – ifj. 
Wekerle Sándor kezdeményezésére – egy szűkebb albizottságot választottak az 
igényelt változtatások kidolgozása céljából, melynek ajánlásait az egyesített bizott-
ságok április 13-án fogadták el.45 

A javaslatot ezután a plénum vitatta meg, a házszabályoknak megfelelően előbb 
általánosságban, majd részleteiben. A vitában sokan szólaltak fel és az álláspontok 
a bizottságihoz képest jóval nagyobb differenciálódást mutattak. Többen vették 
maguknak a bátorságot és általánosságban sem fogadták el a jogfosztó reformot: 
Chorin Ferenc, Láng Lajos és Hegedűs Loránd mellett ilyen értelemben szólalt fel 
Papp József és Bezerédj István is.46 Utóbbi különösen markánsan fogalmazott, 
amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad engedni „az utcai hangulatnak” 
és „a Rajnán túl is van még Európa”.47 Az ellenkező pólust az az antiszemita cso-
port képviselte, amely már az első reformnál is hallatta a hangját. Szluha Aladár a 
javaslatot egészében is elutasította, azzal az indoklással, hogy még radikálisabb re-

 
42  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1939. március 31. 20–22. és 32. 
43  Uo: 32. 36–37. és 48. 
44  Uo: 50. 
45  FI 1935–39. IX. k. 317–320. 
46  FN 1935–39. IV. k. 138–140. 153–158. 179–181. és 185–191. Hegedűs Loránd nyug. miniszter ál-

lamfői kinevezés, Papp József ügyvéd az ügyvédi kamarák, Bezerédj István nyug. főispán Vas 
vármegye küldötteként lett felsőházi törvényhozó. 

47  FN 1935–39. IV. k. 133–134. 
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formot vár a kormánytól.48 A többiek – Bíró Zoltán, S Bálint György és persze 
Meskó Zoltán – óvatosabbak voltak és megelégedtek annak jelzésével, hogy a ja-
vaslat eredeti változata mellett kötelezték el magukat.49 A felsőház többsége és mér-
tékadó személyiségei azonban a bizottság álláspontját és érveit támogatták, melynek 
következtében a szavazáson ez az álláspont győzött. Az eredmény távolról sem volt 
magától értetődő, tekintve, hogy sokan nemcsak meggyőződésből, hanem a kormány 
iránti lojalitásból is elutasították a változtatásokat. Teleki ugyanis még a vita során 
felszólalt és nemcsak azt szögezte le, hogy ha rajta múlik, a reform még szigorúbb 
lett volna, hanem az eredeti változat elfogadására kérte a tagokat.50 

Néhány apróbb kiigazítástól eltekintve a felsőház a következő kiegészítéseket 
fogadta el.51 

1.  Nem lehet zsidónak tekinteni azt, aki 1939. január 1-je előtt lett kereszténnyé 
akkor, ha elődeik 1849. január 1-je előtt Magyarországon születtek és meg-
keresztelkedése óta legalább 20 év telt el. 

2.  Kikerülnek a törvény hatálya alól azok, akiknek a mentességét egy külön e 
célja alakított bizottság kimondja.52 A mentesítettek száma a törvény életbe 
lépésétől számított elő évben legfeljebb 100, a későbbiekben 150 fő lehet. 

3.  Nem tekinthető zsidónak az, akinek atyját az I. világháborúban arany vagy 
legalább két ízben ezüst vitézségi éremmel tüntettek ki.53 

 
Bár zsidó körökben előzetesen éltek olyan remények, hogy a felsőház csak érdemi 
változtatásokkal szavazza meg a javaslatot,54 az elfogadott módosítások meglehető-
sen szűk körűek voltak. Hamar kiderült, azonban, hogy még ezeknek a keresztül 
vitelére is kevés az esély. A javaslat felsőházi tárgyalása alatt Tasnádi Nagy And-
rás igazságügyminiszter meglehetősen kétértelmű nyilatkozatokat tett. Kijelentette, 
hogy a változtatások ugyan nem a kormány módosításai, de megígérte, hogy köz-
vetítenek a két Ház között és „készséggel kéri a képviselőházat arra, hogy a felső-
ház által elfogadott módosításokhoz adja a maga hozzájárulását”.55 A felsőházi 
döntés után azonban a kormányzat azt az álláspontot foglalta el, hogy tagjai számá-

 
48  Olyan javaslat kell – hangsúlyozta, amely „fajiság tekintetében legalábbis a nünbergi pontok alatt 

ismert normák minimumát állapítja meg”. FN 1935–39. IV. k. 163–164. 
49  Szluha Aladár földbirtokos Fejér vármegyét, S. Bálint György kisgazda a Mezőgazdasági Kama-

rákat képviselte az intézményben. 
50  FN 1935–39. IV. k. 143–144. 
51  Képviselőházi Irományok /továbbiakban KI/ 1935–39. XIII. k. 106–110. 
52  A bizottság a parlament két háza, a Kúria, a Közigazgatási Bíróság, valamint a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia elnökeiből állna. 
53  Itt az újítást az jelentette, hogy a mentességet az atya kitüntetése esetén is el lehetett nyerni. 
54  „Bízom abban, hogy a felsőház történelmi levegőjű és hagyományokhoz hű légkörében a javaslat 

jelenlegi formájában nem fog keresztül menni.” – írta Láng Lajos egyik levelében Goldberger Le-
ónak. MOL Z 675. Goldberger Leó iratai 1. csomó 59. tétel, Láng Lajos levele, 1939. március 26. 

55  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1939. április 13. 20. 



PÜSKI LEVENTE 

 

326

ra nem teszi pártkérdéssé a fenti módosítások elfogadását.56 Az állásfoglalás azt 
eredményezte, hogy – miután a javaslat visszakerült a képviselőházhoz – a kor-
mánypárti és szélsőjobboldali ellenzéki politikusok nyíltan szembefordultak a má-
sodik kamarával és csak a hadviseltekre vonatkozó mentességek kibővítését fogad-
ták el.57 Ezzel példátlan helyzet alakult ki, hiszen még soha nem fordult elő a kor-
szakban, hogy ilyen fajsúlyos politikai kérdésben egyértelmű véleménykülönbség 
alakuljon ki a két testület között. 

A döntés után – a törvényi előírásoknak megfelelően – egyeztetés végett össze-
ültek a két Ház illetékes bizottságai és a tárgyalások meggyorsítására két albizott-
ságot választottak 10-10 taggal. Bár ügy végkifejletét még nem lehetett tudni, de a 
felsőház erős politikai nyomás alá került. A kormány burkoltan bár, de a képvise-
lőházi többséget támogatta, a képviselők és a mögöttük álló sajtótermékek pedig 
már régóta azt ismételgették nyilatkozataikban, hogy a közvélemény mellettük áll, 
a második kamara pedig egy elavult, maradi testület, amely nem érti meg az „idők 
szavát”.58 Antal István még reform lassításának vádját is felvetette, holott a képvi-
selőház jóval hosszabb ideig tárgyalta a javaslatot, mint a felsőház.59 

A bizottságoknak végül néhány nap alatt sikerült egy közös szövegben megál-
lapodniuk, melynek tető alá hozatalában állítólag – a második kamara részéről – 
Wekerle Sándor játszotta a főszerepet.60 A megkeresztelkedett és régóta Magyaror-
szágon élőknél elfogadták a felsőházi módosítást, azzal a lényeges változtatással, 
hogy a megkeresztelkedésnél 1919. augusztus 1-jét kell alapul venni. A külön bi-
zottság gondolatát elvetették, helyette az illetékes minisztérium lehetőséget kapott 
arra, hogy az esetleg szükséges egyéni mentesítések elbírálása végett egy intéz-
mény felállítását kezdeményezhesse. A közös bizottsági véleményt61 mindkét Ház 
gyorsan elfogadta, s ezzel pont került a konfliktus végére. 

A második kamara tehát nem tudta keresztül vinni az akaratát a küzdelemben és 
egy sovány kompromisszummal kellett megelégednie, nem véletlenül. Károlyi ki-
válása után nem volt olyan személy, akik kellő határozottságot és tartást adott vol-
na a testületnek. A törvényhozók a kormány támogatása híján nem voltak készek 
egy hosszan tartó harcra, s vélhetően sokak álláspontját fejezték ki Serédi Juszti-
nián április 27-én elhangzott szavai. A hercegprímás kijelentette, hogy fenntartja 

 
56  Függetlenség, 1939. április 20. 3.  
57  FI 1935–39. IX. k. 325. 
58  A kormánypárti Új Magyarság szerint a felsőházi tagok „nem közvetlenül a néptől, vagy egyálta-

lán nem attól nyerték megbízatásukat”. Új Magyarság 1939. március 31. 2. Makkai János a javas-
lat képviselőházi előadója a régóta Magyarországon élők mentesítésére vonatkozóan azt mondta, 
hogy „ez egy feudális színezetű kivételezés”. 

59  Függetlenség, 1939. április 25. 3. A javaslat 1938. december 23-án lett benyújtva a képviselőház-
hoz, amely 1939. március 27-ig foglalkozott vele. A felsőház bizottságai március 31-én tárgyalták 
először a javaslatot és az a plénum április 18-án fejezte be. 

60  Bethlen Pál: Az egykamarás nemzetgyűléstől a kétkamarás országgyűlésig. Kézirat, Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak, Annalekta 3421. 360. 

61  KI 1935–39. XIII. k 117. 
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korábbi álláspontját, de elfogadja a bizottságok keretében született megoldást, azért 
hogy lecsendesedjen a közélet. Az érintettek pedig értsék meg – üzente –, hogy „ha 
több eredményt nem tudtak elérni, az nem rajtuk múlt, hanem egyéb körülménye-
ken. Részükről azt a maximumot akarták elérni, ami az adott viszonyok között el-
érhető volt”.62 Az enyhítő módosításokkal próbálkozó törvényhozók azzal vigasz-
talhatták magukat, hogy nélkülük valószínűleg szigorúbb előírásokat tartalmazó 
törvény született volna meg. Erre több kormánypárti politikus utalt, sőt Molnár Im-
re kormánypárti képviselő azt is jelezte, hogy a felsőház miatt nem jöttek elő a ve-
gyes házasságok ügyével.63 

A sorrendben harmadik zsidótörvény-javaslat 1941 nyarán került a parlament 
elé, melynek felsőházi tárgyalása alapvetően a már ismert koreográfia szerint zaj-
lott le. A javaslat meg kívánta tiltani zsidók és keresztények házasságát és azon kí-
vüli kapcsolatát, s zsidóság fogalmának a meghatározásánál lényegében az 1939. 
évi IV. tc. rendelkezéseit vette alapul. A felsőházi tagok most sem kívánták egé-
szében opponálni a reformot, inkább bizonyos enyhítésekre koncentráltak. A bi-
zottság – egy albizottság előkészítő munkája után – két területen kezdeményezett 
változtatást.64 

1.  A zsidóság meghatározásánál házassági szempontból nem zsidónak kívánták 
minősíteni azt a személyt, akinek két nagyszülője izraelita volt, de maga ke-
resztény hitfelekezet tagjaként született, vagy élete 7. évének betöltése előtt 
az lett és mindkét esetben az is maradt. Atyai elismerés hiányában nem te-
kinthető annak, ha egyik szülője izraelita volt, de keresztényként született 
vagy élete 7. évének betöltése előtt az lett és mindkét esetben az is maradt.65 

2.  Lehetőséget nyújtottak arra, hogy az igazságügyminiszter egy külön bizott-
ság javaslata alapján bizonyos konkrét esetekben felmentést adjon. 

 
A bizottságban, majd a plenáris vita során ismét az egyházfők játszották a megha-
tározó szerepet, illetve a hozzájuk kapcsolódó konzervatív politikusok. Ez a cso-
port határozottan bírálta a javaslatot, de a felsőházi kiegészítéseket tartalmazó vál-
tozat elfogadása mellett érveltek. A katolikusok részéről ismét Serédi Jusztinián, 
míg protestáns részről Ravasz László volt a legaktívabb. Esetükben még a hang-
súlyok sem változtak érdemben, amennyiben Serédi szavai erőteljesebb ellenérzé-
seket fejeztek ki, míg Ravasz megértőbb volt a reform iránt.66 Új momentumot leg-
inkább Kapi Béla unitárius püspök beszéde jelentette, akik nyíltan elutasította a ja-

 
62  http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 1939. április 27. 21. 
63  KN 1935–39. XXII. K. 598. 
64  FI 1939–44. V. k. 102–109. 
65  A felsőházi kiegészítések dőlt betűvel kiemelve.  
66  A hercegprímás szerint a javaslat „valósággal erőszakot gyakorol a katolikus törvényhozók és ka-

tolikus házasuló felek lelkiismeretén”, míg a református püspök kész volt elfogadni annak elvi 
alapjait, mert „lehet-e fontosabb kérdés nekünk, mint a magyar faj védelme?”. FN 1939–44. II. k. 
282–286. és 293–295. 
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vaslatot. Konzervatív oldalról Prónay György, Őrffy Imre, Szüllő Géza és a testület 
egyik tekintélyes tagja, Bethlen István mondott kritikus véleményt.67 Velük szem-
ben egy, ugyancsak már ismert jobboldali radikális csoportosulás – Orsós Ferenc, 
Viczián István és mindenekelőtt Meskó Zoltán – érvelt az eredeti változat mellett.68 

Az a tény, hogy a politikai életben általában véve a szélsőjobboldal megerősö-
dését lehetett tapasztani, a második zsidótörvény-javaslat parlamenti tárgyalásának 
tanulságai, valamint a kormányzat egyértelmű állásfoglalása a felsőházi módosítá-
sok ellen, nem maradt következmények nélkül. A tagság a törvényjavaslatot általá-
nosságban csupán 65:53, az ominózus 9 § enyhített változatát pedig 77:50 arány-
ban fogadta el.69 A szavazás tehát már erőteljes politikai megosztottságra utalt a 
második kamarán belül. A javaslat további sorsa végképp a képviselőház erőfölé-
nyét mutatta. A szélsőjobboldali körök már nem aggódtak a felsőház miatt, jellem-
ző módon az Imrédyhez közel álló Milotay István egyszerűen úgy kommentálta az 
esetet, hogy a módosításoknak nem örülnek, de nyugodtan végigjárják ezt a kerülő 
utat.70 A képviselőházi többség – kormányzati támogatással a háta mögött – való-
ban nem fogadta el a felsőházi kiegészítéseket.71 Az együttes bizottságok meg-
egyezése alapján a két Ház végül olyan szövegezést fogadott el, amely a hét éves 
korhatárral kapcsolatos kiegészítéseket mellőzte, az egyéni felmentést pedig csu-
pán elvi lehetőségként említette meg.72 

A zsidóellenes reformok felsőházi vitái bizonyos fokig érzékeltették a második 
kamarán belüli politikai tagolódást. Liberális-jogvédő oldalról főleg a második re-
form váltott ki éles tiltakozásokat. Első alkalommal sokan, mint kisebb rosszt fo-
gadták el a javaslatot és nem kívántak nyíltan hangot adni ellenérzéseiknek. 1941-
re pedig láthatóan módosulás következett be a belső erőviszonyokban. A liberális 
oldal részben meggyengült, részben pedig erős politikai nyomás alá került, és nem 
mert nyíltan hangot adni tiltakozásának. Ugyanakkor a jobboldali radikalizmus 
egyre erősebbé és aktívabbá vált, ami különösen az első és a harmadik törvény vi-
tájának összevetésekor válik szembetűnővé. A felsőház állásfoglalásaira azonban 
végig a konzervatív tábor bírt döntő befolyással, melynek meghatározó elemét az 
egyházfők és a volt bethlenista politikusok alkották. Ez az irányzat egészében véve 
egyik reformmal sem kívánt szembehelyezkedni, és kelletlenül bár, de mindegyiket 
megszavazta. Erőfeszítéseit inkább a diszkriminatív intézkedések enyhítésére kon-
centrálta, ami főleg két területen nyilvánult meg. Mindenekelőtt próbálták a kike-
 
67  FN 1939–44. II. k. 293. 286–288. http://mol.arcanum.hu/mti MTI kőnyomatos, napi jelentések, 

1941. július 12. 31–32. 35. és 40. 
68  FN 1939–44. II. k. 278–282. 292–293. és 295–297. 
69  Uo: 302. és 303. A két szavazás hátterében eltérő politikai szempontok húzódhattak meg. Az első 

alkalommal a nemmel szavazók többsége vélhetően magát a diszkriminációt utasította el, míg a 
második esetben az elutasítás közvetlenül a bizottsági enyhítésekkel történő szembehelyezkedést 
jelentett. 

70  Új Magyarság, 1941. július 19. 5. 
71  FI 1939–44. V. k. 111–113. 
72  Uo: 114–115. 
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resztelkedett zsidók egy részét kivenni a törvények hatálya alól, továbbá valami-
lyen külön eljárás keretében mentességet szerezni egyes vezető pozíciókat betöltő, 
illetve kiemelkedő társadalmi teljesítményt felmutató zsidóknak.73 Az erőfeszítések 
meglehetősen korlátozott eredményre vezettek, a második és a harmadik zsidótör-
vény kapcsán jól megmutatkozott, hogy a kormány egyértelmű támogatása nélkül a 
második kamara részben nem tud, részben nem is akar megküzdeni a képviselőház 
jobboldali radikális erőivel. 

A zsidóellenes diszkriminatív intézkedések persze nem zárultak le 1941-ben. A 
Bárdossyt követő Kállay-kormány több, ilyen irányú reformmal is előállt, a felső-
ház azonban mindegyik engedelmesen megszavazta.74 A tagok valószínűleg maguk 
sem hittek már az esetleges módosító próbálkozások sikerében. Ezek a törvények 
egyébként is csak részterületeket szabályoztak és a felsőházi tagok láthatóan biza-
lommal viseltettek Kállay Miklós kormányfő és politikája iránt. 

A zsidóellenes reformok a második kamarát sem hagyták érintetlenül. A máso-
dik zsidótörvény 4. §-a rögzítette, hogy zsidót nem lehet a felsőház tagjának meg-
választani, kivéve a felekezetet képviselő két lelkészt, majd az 1940: XXVII. tc. ez 
utóbbit is megszüntette. Ennek ellenére a felsőházban változatlanul több zsidó 
személy foglalt helyet, melynek elvi alapján egy konkrét eset magyarázata jelentet-
te. 1940-ben egy bejelentés alapján az igazoló bizottság megvizsgálta Láng Lajos 
tagsági jogát és arra a konklúzióra jutott, hogy az 1939: IV. tc.-ben előírt tiltás nem 
vonatkozik a már megválasztott tagokra.75 A zsidók illetve zsidó származásúak így 
nemcsak tagsági jogukat tarthatták meg, hanem változatlanul részt vehettek a kü-
lönböző bizottságok munkájában is. 1942 tavaszán – az új ülésszak kezdetekor – 
ugyan indult egy akció annak érdekében, hogy kibuktassák őket a bizottságokból, 
de a kísérlet kudarcba fulladt.76 

A háború éveiben a felsőház vezetése, illetve mértékadó körei, a maguk óvatos, 
konfrontációt kerülő módján, de kifejezésre juttatták a szélsőséges, az antiszemita 
politikától való távolságtartásukat. Az 1944. március 19-én bekövetkező német 
megszállással azonban az intézmény nemcsak addigi autonómiáját veszítette el, 
hanem már arra sem volt képes, hogy tagjainak személyi szabadságát megvédje. 

 

 
73  Ebből azután némi polémia is lett a két Ház tagjai között. Amíg a felsőháziak a szellemi-

értelmiségi tudásra helyzeték a hangsúlyt, addig a képviselők szerint a második kamara csupán a 
bankvezéreket akarja megmenteni. Ez a fajta kivételezést a képviselőház baloldali politikusainak 
többsége is élesen bírálta. KN 1935–39. XXII. k. 608. és 611–612. 

74  Az 1942. évi VIII. tc. az izraelita felekezet jogállásáról és a XV. tc. a zsidók mező- és erdő-
gazgasági ingatlanairól. 

75  FN 1939–44. I. k. 239. FI 1939–44. II. k. 218. 
76  MOL Z 675. Goldberger Leó iratai, 23. csomó, 80. tétel, felsőházi tagsággal kapcsolatos ügyek. 
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TÁRSADALOM ÉS ELMEBETEGÜGY 
A VILÁGHÁBORÚK KÖZÖTTI MAGYARORSZÁGON 
 

 
DEVIANCIÁK, A LAKOSSÁG PSZICHOSZOCIÁLIS ÁLLAPOTA 

 
A világháborúk közötti Magyarországon a Rockefeller-alapítvány (Országos Köz-
egészségügyi Intézet) jelentős hozzájárulásával, orvosi felfedezések alkalmazásá-
val, környezethigiénés intézkedésekkel épült tovább a közegészségügyi ellátás a 
prevenció, a megelőzés jegyében.1 A pszichiátria területén nem vezettek be a védő-
oltásokhoz hasonlatos kötelező megelőző intézkedéseket.2 Ám a magyar társada-
lomnak igen megromlottak az életkörülményei, ezáltal a pszichoszociális helyzete 
a világháborúk között. Ez a tény, a mintának tekintett német és francia elmebeteg-
ügy példája valamint a hazai pszichiátriai ellátás problémái is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a szakmában már a 19–20. század fordulójától megfogalmazódó prevenciós 
törekvések intézményi változásokhoz vezessenek. 

Magyarországon a 19. században elsősorban a kiegyezést követően – hasonlóan 
más európai országokhoz – a népesség felgyorsult urbanizációja, a tömeges migrá-
ció, az iparosodás bomlasztották a lakosság hagyományos értékrendjét és életmód-
ját.  Az első világháború és a trianoni békeszerződés nyomán drasztikusan lecsök-
kent az ország területe és népessége. A történelmi Magyarország területéről bevo-
nult hadkötelesek közül több mint 530 000 katona veszett oda és ennek többszöröse 
 
1  A folyamat összegzését illetve eredményét adja: A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A VII. 

Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Szerk. Martonffy Károly Bp., 1942. (A korsze-
rű közszolgálat útja, 13.)  Scholtz Kornél: A trianoni Magyarország egészségügye. I. Az egészség-
ügyi szolgálat fejlesztése. Népegészségügy, 1942/2. 724–742. Uő: Az egészségügyi szolgálat 
eredményei. Népegészségügy,1941/13. 790–811.; Uő: A trianoni Magyarország egészségügye. III. 
Adatok az egészségügyi szolgálat fontosabb szerveiről és azok szolgáltatásairól. Népegészségügy, 
1941/14. 870–889. 

2  1922–25-ben a három elmegyógyintézet ápoltjainak 39%-a volt szkizofréniás, 17% szenvedett lues 
(szifilisz) szövődményeként „agylágyulás”-ban, 4–7% között volt az imbecillek, az epilepsziások, 
az aggkori elmezavarban, alkoholos elmebajban szenvedők aránya. Szél Tivadar: Egészségügyi 
statisztika orvosok és orvostanhallgatók számára.  Bp., 1930. 254–255. Egyedül a szifilisz (lues) 
terápiája fejlődött egyértelműen (Salvarsan, lázterápiák alkalmazása) az ún. görcsterápiák szkizof-
réniára, epilepsziára gyakorolt hatása vitatott volt. A hazai gyakorlatról röviden: Kő István: 
Gyógykezelés az angyalföldi elme- és ideggyógyintézetben. Közegészségügyi értesítő, 1935/7. 73–
74., részletesen: Ranschburg Pál: A budapesti gróf Apponyi Albert Poliklinika ideggyógyászati 
osztályán használatos gyógyeljárások. In: Klinikai Recipekönyv. Negyedik bővített kiadás. Szerk. 
Dr. Müller Vilmos Bp., 1936.  843–809.; Csörsz Károly–Máday Pál: Ideg- és elmegyógyászat. Uo. 
790–842.; Nyírő Gyula: Ideg- és elmegyógyászat. Uo. 922–941.       
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sebesült meg. A legkorábbi megbízható összeírás szerint, 1924. júliusában közel 
70 000 hadirokkant 100 000 hadigyámolt, 73 000 hadiözvegy, 101 000 fél-hadi-
árva, 32 000 szülőtlen hadiárva élt a trianoni Magyarországon.3 A hadirokkantak 
kb. 2,8%-a (1800 fő)  traumás neurózisban szenvedett, akiknél a harctéri  traumák 
hatására alakulhatott  ki  fizikai (fájdalomérzet, remegés, szédülés), illetve lelki tü-
netekkel járó kóros állapot.4 1918–1924 között az a szomszédos országokhoz csa-
tolt területekről körülbelül 350 000 ember települt át a trianoni határokon belülre, 
kényszerült korábbi lakóhelyének, otthonának elhagyására. Mindenkit sújtott a 
pénzügyi válság, azaz a magyar lakosság jelentős hányada már a világháború előt-
tinél rosszabb életfeltételek közepette szenvedte el a nagy gazdasági világválságot, 
amely újabb egzisztenciális és lelki tehertételt jelentett. Mindezek a szociális prob-
lémák növelték a pszichés problémák valószínűségét és gyakoriságát is. 

Az öngyilkossági helyzet alakulása egyértelműen jelzi a magyar társadalom 
kedvezőtlen pszichoszociális helyzetét, nemzetközi összehasonlításban is. Az eu-
rópai államokban 1919 és 1933 között az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamai-
ban, legelsőként Ausztriában, majd Magyarországon volt a legmagasabb az öngyil-
kosok lakossági aránya.5 Magyarország vezető európai helyzete a fővárosban is 
kimutatott. 1910–1925 között – az adatokkal rendelkező európai nagyvárosok kö-
zül, Bécset megelőzve – Budapesten volt a legmagasabb az öngyilkosok lakossági 
aránya, amely a válság idején megugrott, kimutatottan a munkanélküliség miatt, 
főként a keresőkorú férfiak körében.6  Újabb sajátosság, hogy a fővárosban az ide-
gen öngyilkosok számának gyarapodása lényegesen hozzájárult az öngyilkosságok 
arányának növekedéséhez az összmortalitáson belül, ami kapcsolatba hozható a ha-
tárváltozásokat, a békeszerződést követő menekült hullámmal.7 Az ország vezető 
helye az 1930-as években is megmaradt. Az öngyilkosság a városokban körülbelül 
kétszer olyan gyakori volt, mint vidéken, és elsősorban a gyökértelenné vált, isko-
lázatlan rétegeket: a napszámosokat, a cselédeket sújtotta, de a katonák körében és 
a közszolgálatúak-szabadfoglalkozásúak esetében is az átlagot meghaladó arányú 
volt.8 Az elmegyógyászok előtt bizonyos elmebetegségek és az öngyilkosság kö-

 
3  Parádi Jenő: Az 1914/18-as világháború magyar hadirokkantjainak és egyéb károsultjainak sereg-

szemléje. Magyar Statisztikai Szemle, 1940/7. 568–614. 
4  Uo. 585.; Egyes ideggyógyászok ezt a tünetcsoportot „járadékneurózis”-nak is nevezték, utalva ar-

ra, hogy a tényleges vagy színlelt magatartási tüneteket a hadirokkant ellátás, a járadék utáni vá-
gyak is kialakíthatták, nem csak  a tényleges harci események, sérülések. Lásd például: Benedek 
László: A háborús elme és idegbajokról a rokkantellátás szempontjából. Népegészségügy, 1943/7. 
342–347; Csekey László: Az úgynevezett „traumás neurosis” társadalmi kárai. Szociális Orvostu-
domány, 1934/1. 294–297. 

5  Szél Tivadar: Öngyilkosság és gazdasági válság. Magyar Statisztikai Szemle, 1937/12. 1039–1055.    
6  Melly József: Az öngyilkosságok Budapesten és az európai nagyvárosokban. Bp., 1928. (Statiszti-

ka Közlemények 56. k. 2. sz.) 70.  Szél Tivadar, 1937. 1044–45. 
7  Uo. 56; Kovács Norbert: Öngyilkos esetek Magyarországon. Magyar Statisztikai Szemle, 1943/8. 

407–420.   
8  Szél Tivadar, 1930. 400–401. 
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zötti összefüggés már akkor is nyilvánvaló volt mindennapi tapasztalataik, az elme-
intézeti haláloki statisztikák alapján, de ők maguk a kiváltó pszichés állapotoknak, 
a megbetegedéseknek a gyógyításával, a tünetek enyhítésével próbálkoztak. Az 
öngyilkosságok megakadályozása, megelőzése a rendőrségre maradt, ahol felis-
merték és megkísérelték kezelni ezt a fokozódó problémát.9 

A bűnözés is tovább növekedett a világháborúk között és – a korszakra jellem-
zően – a bűnelkövetők között megnőtt a nincstelenek és a visszaesők valamint a 
férfiakhoz képest a nők, különösen az özvegyek aránya.10 Az elmeorvosok már a 
századfordulótól felhívták a figyelmet az erőszakos bűntettes elmebetegek számára 
létesítendő külön elmegyógyintézet szükségességére, miután 1901-ben csak 50 he-
lyet biztosítottak az számukra az Országos Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyó-
gyító Intézetben.11 Csakhogy a világháborúk között nem történt előrelépés. Az évi 
60-70 bűnöző beteg igen nagy munkát adott különösen a Budapest-Angyalföldi M. 
Kir. Állami Elme- és Ideggyógyintézet és a Budapest-Lipótmezei M. Kir Állami 
Elme- és Ideggyógyintézet orvosainak és ápolóinak.12 A bűnözők aránya az állami 
elmegyógyintézetekben 3,2 és 4,6% között változott az 1920-as években.13 

A gyermek- és fiatalkorúak fiatalok körében is terjedtek a devianciák. „A gyer-
mekkori öngyilkosságok, bűncselekmények statisztikája aggasztó emelkedést mu-
tat, sőt ennek illusztrálására rá kell mutatnom arra a szomorú körülményre is, hogy 
az iskolás gyermekek lelki egészsége területén mutatkozó kóros szimptomák már 
olyan méreteket öltöttek, hogy Budapest Székesfőváros Kir. Tanfelügyelősége – a 
napilapok közlése szerint – a közelmúltban kénytelen volt már az Államrendőrség 
Főkapitányságának segítségét hivatalosan is kérni, a kis elemi- és polgári iskolás 
 
9  A belügyminisztérium a növekvő számú öngyilkossági események miatt már 1928-ban rendeletet 

adott ki az életuntak megmentéséről és védelméről, amit az államrendőrség feladatává tett. Az ál-
lamrendőrség budapesti főkapitánysága a rendeletnek megfelelően életvédelmi osztályt szervezett, 
két életvédelmi otthont létesített és válság telefonvonalat hozott létre. Az öngyilkosságot megkísé-
reltek, illetve az azt elkövetni szándékozókat fogadták be az otthonokba átmenetileg, ha igényel-
ték. Az osztály munkatársai itt segéllyel látták el őket és megpróbáltak segítséget adni az öngyil-
kossági kísérlethez vezető problémák megoldásában. Az osztály feladata volt az öngyilkosságok 
megelőzése is egy-egy figyelmeztető telefonhívásra, jelzésre, amire 1930-ban például 4422 eset-
ben került sor. Szimon István: Az öngyilkosvédelem intézményes megszervezése Magyarorszá-
gon. Népegészségügy, 1932/8. 581–584. 

10  Hacker Ervin: Magyarország kriminalitása az 1925–1934. évben. Magyar Statisztikai Szemle, 
1937/10. 741–753. Farkasfalvy Ervin: A magyar bűnügyi statisztika anyaga és legújabb eredmé-
nyei Magyar Statisztika Szemle, 1944/ 6. 238–247. A budapesti bűnözésről: Nyigri József: Buda-
pest bűnélete 1881-től 1940-ig. Bp., 1942.   

11  A bűnöző elmebetegeket az erre a célra alkalmatlan elmegyógyintézetekben helyezték el a többi 
beteg körülményeit veszélyeztetve. Moravcsik Ernő Emil: A bűntettes elmebetegek elhelyezése. 
Gyógyászat, 1902.  692–694 és 7121–714; Fabinyi Rudolf: A bűntévő betegek elhelyezéséről. Kli-
nikai Füzetek, 1913. 3. füzet 70–71.; Szecsődy Imre: Az elmebetegügyi törvények és a büntetőtör-
vények az elmeorvos szempontjából. In: A budapesti Angyalföldi Elme- és ideggyógyintézet em-
lékkönyve 1883–1933. Szerk. Zsakó István. Bp, 1933. 191–209.  

12  Zsakó István: A magyar elmeügy kérdései. Budapesti Orvosi Újság, 1935/41. 849–857. 
13  Szél Tivadar, 1930. 248. 
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tanulók tömeges elzüllése, továbbá bizonyos kirívó, eddig még csak felnőtteknél 
tapasztalt karakteranomáliáknak leküzdéséhez.”14 – írja Schnell János, a Gyógype-
dagógiai és Orvospszichológiai Intézet igazgatója 1934-ben. 

Végül fokozódó gondot okozott a növekvő számú pszichiátriai határesetek, az 
ún. funkcionális idegbetegek számának növekedése is: „Amíg az elmebetegek szá-
mának gyarapodása, illetve csökkenése vita tárgya, kétségtelen, hogy az átmeneti 
esetek, a különféle fajta psychopaták, akiket a nagyközönség »idegbajosok« gyűj-
tőneve alatt ismer, az utóbbi években rohamosan szaporodnak. … mind több és 
több határeset kerül szemünk elé, akiket az amerikaiak a találó »borderline cases« 
elnevezés alatt foglalnak össze. Legnagyobbrészt olyan psychopathák ezek, akik 
jóformán egész életükön át az épelméjűség és az elmebetegség határán ingadoznak 
és kedvezőtlen külső behatásokra, nem egyszer azonban endogen módon is psycho-
tikus reakciókkal válaszolnak. Ehhez a súlyosabb psychopathiához csatlakoznak 
fokozatos átmenetben a psychopathiának könnyebb esetei, a nagyközönség által is 
»idegesek«-nek nevezett emberek tömege, a maguk ideges tüneteinek, szokatlan 
lelki reakcióiknak, gyakran megnyilatkozó méregszomjuknak vagy más zabolázha-
tatlan szenvedélyeiknek, hangulati labilitásuknak sokféleségével.”15 – jellemezte a 
helyzetet Fabinyi Rudolf, a Lipótmezei Elmegyógyintézet igazgatója 1935-ben. 

Az idegesek, a határesetek közül verbuválódott főként a „méregszomjasak”, az-
az az alkoholisták jelentős tábora, akik közül a legsúlyosabb esetek egzisztenciális 
és erkölcsi lecsúszásuk vagy a mentális szövődmények miatt végső esetben börtön-
be vagy elmegyógyintézetbe, zárt osztályra kerültek.16 A Budapest-Angyalföldi El-
me- és Ideggyógyintézetben 1912–1933 között az összesen ápolt férfibeteg közül 
1032 (9,8%) volt alkoholista illetve alkohol-szövődményes beteg.17 Az 1920-as 
évek első felében egy országos összesítésben 4,37–7,23% között volt az arányuk az 
elmegyógyintézetekben és az elmeosztályokon.18 Az orvosstatisztikus 5,4%-ra be-
csülte arányukat az elmebetegek között 1925–28-ban.19 

Morfinisták, heroinisták, kokainisták csak elenyésző számban voltak elme-
gyógyintézetekben, kórházi elmeosztályokon elhelyezve, számuk a magánszanató-
riumokban magasabb lehetett. Mindenesetre Magyarországon a „Genfben 1925. évi 
február hó 19-én kötött »Nemzetközi ópiumegyezmény« becikkelyezéséről rendel-
kező 1930. évi XXXVII. törvénycikk”-ben szabályozták a korábban és a további-
 
14  Schnell János: A gyógypedagógiai és orvosi pszichológia a gyakorlati lelkiegészségügy (mentalhy-

giene) szolgálatában. Különlenyomat a „Magyar Pedagógia 1933.  4–10. számából. Bp., 1934. 7. 
és Farkasfalvy, 1944. 

15  Fabinyi Rudolf: Nyílt idegosztály elmegyógyintézetekben. Népegészségügy, 1935/15. 677. 
16   Szél Tivadar: Szeszfogyasztás és iszákosság. Népegészségügy, 1937/6. 263–276., 1937/7. 307–

317.;Uő:  Szeszfogyasztás, iszákosság. Magyar Statisztikai Szemle, 1943/8. 420–443.     
17  Kő István: Az intézetünkben történt elhalálozások 1912. évtől 1933-ig. In: A budapesti Angyalföldi 

Elme- és Ideggyógyintézet emlékkönyve… 101–106. 
18  Fabinyi Rudolf: Az elmebetegségek Magyarországon 1915-től 1925-ig. Népegészségügy, 1926/9. 

559–569.  
19  Szél Tivadar, 1930. 257. 
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akban is gyógyszerhatóanyagként általánosan felhasznált ópiumszármazékok illet-
ve más, kábítószerként is fogyasztott anyagok kereskedelmét és felhasználását va-
lamint büntették tiltott terjesztésüket. Majd 1934-ben a Belügyminisztérium kere-
tében létrehozták a „Kábítószereket Ellenőrző Központi Szerv”-et, amely próbált 
érvényt szerezni a törvényben foglaltaknak.20 
 
 

AZ ELMEBETEGÜGY FŐBB PROBLÉMÁI 
 
A romló gazdasági körülmények is hozzájárultak, hogy tovább éleződött az ellent-
mondás az elmebetegek elhelyezésének még a világháború előtt történt jogszabá-
lyozása és a két világháború közötti gyakorlata között. Az 1876. évi közegészség-
ügyi rendezés részeként, majd a később hozott jogszabályok szerint az állam vállal-
ta azon gyógyítható és a gyógyíthatatlan közveszélyes elmebetegek intézeti elhe-
lyezését és ápolási díját gyógyulásig illetve a közveszélyesség megszűnéséig, akik-
nek hozzátartozói nem voltak képesek az ápolási díjat megfizetni. Ezekről a bete-
gekről, ha a kórházból, az elmegyógyintézetből kikerültek, a hozzátartozók vagy a 
települések voltak kötelesek gondoskodni.21 

Ám a szigorú betegfelvételi szabályozás (megfigyelési időszak, bírósági határo-
zat szükségessége) ellen hatott, hogy gyakran sem a gyógyíthatóság, sem a gyógy-
ultság bekövetkeztének időpontja nem voltak orvosilag egyértelműen megállapít-
hatóak, ahogyan a köz- vagy önveszélyesség sem, utóbbiak ráadásul átmeneti vagy 
csak alkalmanként vissza-visszatérő állapotok is lehettek.22  Ez lehetőséget adott a 
közkórházi, intézményi érdekek érvényesítésére 1931-ig. „Nem hallgathatjuk el, 

 
20  Nyigri, 1942. 198–201.  
21  Az 1876. évi XIV tc. a közegészségügy rendezéséről X. fejezete rendelkezett az elmebetegellátás-

ról, amelynek alapintézkedései kisebb módosításokkal a második világháborúig érvényben voltak: 
71. § Mindazon gyógyítható és gyógyíthatatlan elmebetegek, kik a közbiztonságra veszélyesek, 
gyógyítás, illetőleg eltartás végett tébolydába helyezendők. Ellenben nem közveszélyes, gyógyít-
hatatlan elmebetegek, továbbá ártalmatlan bárgyúk, buták és hülyék, vagyontalanságuk esetén, a 
mennyiben az őket eltartani köteles rokonok vagyonnal bírnának, ezeknek terhére, különben pedig 
illetőségi községeik által tartandók el. 72. § Arra, hogy valaki gyógyítás és ápolás végett tébolydá-
ba felvétethessék, közhivatalban levő orvostudornak és mennyiben kezelő orvosa már volt, ennek 
abbeli bizonyítványa, hogy az illető elmekórban szenved, szükséges. 73. § Állami elmegyógyinté-
zetekre nézve a megfigyelési rendszer léptetendő életbe… Magán-tébolydákba és a kórházakban 
lévő tébolydai osztályokba az elmebetegek véglegesen csak akkor vétethetnek fel, ha az illetékes 
bíróság az elmebetegséget megállapította, mely czélból az érkező betegek a bíróságnál azonnal be-
jelentendők…E szerint az elmegyógyintézetekbe érkező minden beteg csak ideiglenesen vehető 
fel, s elmeállapota gondosan megfigyelendő. In: Magyar törvénytár 1875–1776. évi törvényczik-
kek. Szerk. Márkus Dezső. Bp., 1896. 347–375.; A világháborúk között érvényes jogszabályokat 
összefoglalja: Csekey László: Elmebajosok kórházi elhelyezéséről. Népegészségügy, 1936/10. 
461–464. 

22  Buchmüller József–Gaál Géza: Elmebetegek zárt intézeti elhelyezésének irányelvei. Népegészség-
ügy, 1941/10. 625–631.  
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hogy a magyar elmeügy megoldása az 1931. évi 6000. N. M. M. rendelet előtt a 
legjobb úton haladt. Mint ismeretes addig az egyes vidéki köz- és magánjellegű 
kórházak, ha elmebeteget ápoltak, minden egyes közköltséges ápolt után az állam-
tól napi 3-4 pengő ápolási díjban részesültek. Ezek az összegek a kórházaknak 
nagy segítségére voltak. Angyalföldön 1937-ben egy betegnek az ellátása napi 2 P 
18 fillérbe került. Az elmebetegápolás tehát minden kórház számára nyereség volt, 
amelyből származó jövedelmeket intézményének tovább fejlesztésére fordítha-
tott… Ez volt az oka, hogy egyre-másra jelentkeztek az újabb és újabb közkórhá-
zak, amelyek kebelükben elmegyógyintézeteket akartak létesíteni.23 Ezek a kórhá-
zak a lehető legtöbb közköltséges elmebeteg felvételével, minél több ápolási nap-
pal nagyobb bevételhez jutottak, és az ekkortól bevezetett általány révén is növel-
hették az ágykihasználtságot. 

A közkórházak érdekeltsége szociális igényekkel is találkozott: „az utóbbi 
években olyan roham indult meg az elme gyógyintézetek ellen, hogy szinte rendőri 
segédlettel kell távoltartanunk a felvételre jelentkezőket. Ezért ahelyett, hogy az in-
tézet a kórházhoz közeledett volna, inkább egy szegénymenházra s az erkölcsi ha-
lottak búvóhelyére emlékeztetett. … Az elmegyógyintézet kórház és mint ilyen 
nem oldhatja meg sem a szegénykérdést, sem a sínylődők, sem a bűntettesek ügyét. 
Különben is törvény intézkedik felőle, hogy az elmebeteg elmegyógyintézetben 
csak gyógyulásáig maradhat, illetve addig, míg elmegyógyintézeti ápolására ön- és 
közveszélyességénél fogva szüksége van. Egy ágyban fekvő szélütött ember, ki jár-
ni nem tud, gondozásra és ápolásra szorul, de nem az elmegyógyintézetben… Az 
idősült alkoholisták aránylagos nagy száma is jelentős tényezője a túlzsúfoltságnak.  
Az alkoholistákkal az elmegyógyintézetekben kevés tennivaló van. Az alkoholos 
psychozisokban, delíriumokban, hallucinozisokban szenvedők természetesen elme-
gyógyintézetbe valók. A közönséges részegekkel, az idősült alkoholistákkal szem-
ben az elmegyógyintézet azonban tehetetlen … Feltétlenül felveendők az intézetbe 
azok a nem ön- és közveszélyes elmebetegek, azok a psychopathák vagy szervi 
idegbetegségben szenvedők is, kiknek eredményes gyógyítása remélhető s kik e 
gyógyítást különféle körülmények miatt csak intézetben nyerhetik el. Gyógyítha-
tatlan sínylődők nem valók az elmegyógyintézetekbe,” – írja Nyírő Gyula, a Bu-
dapest-Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet igazgatója 1938-ban.24 A kialakult 
gyakorlat szerint a nem közveszélyes gyógyíthatatlanokat a hozzátartozók kérésére 
lehetőleg a közkórházak ápolási telepein, családi ápolásban helyezték el.25 

 
23  Nyírő Gyula: Tapasztalatok a Budapest-Magdolnavárosi (Angyalföldi) 31. kir. Állami Elme- és 

Ideggyógyintézet egy évi vezetésével kapcsolatosan. Népegészségügy, 1938/21. 1010–1024. A 
Magyarországra 19. század végétől jellemző ún. kórházosításról: Pisztora Ferenc: Önálló elme-
gyógyintézet vagy elmeosztály általános kórház keretében? (Az elmegyógyászati intézményszer-
vezés alapkérdése a XIX. század második és a XX. század első felében. Psychiatria Hungarica, 
1997/2. 225–269. 

24  Nyírő, 1938. 1013.       
25  Népegészségügy, 1938/6. 259–260. Kérdés és felelet. 
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A családok számára a továbbiakban az 1931. évi 6000. N. M. M. rendelet 8. §-a 
biztosított lehetőséget arra, hogy gyógyíthatatlan elmebeteg értelmi fogyatékos 
hozzátartozóikat kórházakban helyezzék el az állam terhére. „8. § … A közkórházi 
ápolási költségeket – ha azoknak behajtása az ápoltra illetőleg a 2. §-ban említett 
hozzátartozókra gazdasági létüket veszélyeztetető súlyos terhet jelentene – vagyoni 
és kereseti viszonyaik figyelembevételével el lehet engedni.”26 

Ha viszont az elmebeteg kikerült a kórházi gondozásból és a családja is képte-
lennek tartotta magát eltartására, e törvény 16. §-a szerint „A közkórházi ápolásban 
nem részesülő szegény betegekről, gyógyíthatatlanokról… – amennyiben más ellá-
tásban nem részesülhetnek vagy nincsenek az állami gyermekmenhely gondozásá-
ban – a lakóhely … gondoskodik.”27 A kórházak, a családok mellett tehát a köz-
ségek is érdekeltek voltak abban, hogy a közellátásra számítható elmebeteget minél 
tovább intézetben vagy családi ápolásban lássák el az állam terhére. 

Zsakó István, a Budapest-Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet előző igazga-
tója 1935-ben szociális oldalról világítja meg ugyanezt a jelenséget: „A nagyobb 
betegfelvétel és a nagyobb betegforgalom … azzal magyarázható, hogy a jelenlegi 
szűkös körülmények között azokat a családtagokat, kiket azelőtt szívesen ápoltak 
otthon, most már intézetbe viszik. Nem tudják kellő táplálékkal, ruhaneművel el-
látni és a család nem gyakorolhatja a felügyeletet úgy, mint a múltban. A kenyérke-
reset lehetőségei csekélyebbek a szerző családtagoknál és a régi türelem, ami meg-
volt jobb időkben a betegekkel szemben, ideges kétségbeeséssé vált. Szinte arra 
gondolhatunk, hogy szabadulni törekszik mindenki elmebeteg családtagjától.”28 

E szociális probléma áthárítása az egészségügyre, elmebetegügyre már évtize-
dek óta az elmegyógyintézetekbe felvett, „nem elmebetegként” diagnosztizáltak 
arányának a növekedésében is jelentkezett, amire az elmeorvosok, feltehetően fel-
erősödése miatt, az 1930-as években figyeltek fel.29 A Budapest-Angyalföldi és a 
Nagykállói Elmegyógyintézet igazgatói a jogszabályok szigorúbb orvosi elbírálá-
sával (gyógyíthatóság-gyógyíthatatlanság, közveszélyesség) a betegfelvétel során 
illetve az elbocsátás időpontjának meghatározásakor valamint rövid időn belül je-
lentősen csökkentették az ápoltak létszámát. „A többnyire friss esetek nagy részé-
ben sikerült a nem kórházba való egyéneket járásbírói határozat alapján a lakóhely 
ápolásába visszaküldenem, még mielőtt a családjuk és a hatóságok beleszokhattak 
abba gondolatba, hogy az illetőket az elmekórházba fogják eltartani.”30 

 
26  A m. kir. belügyminisztérium 6000/1931. M. E. sz. rendelete. In: Az egészségügyre vonatkozó tör-

vények és rendeletek gyűjteménye. VII. kötet 1929–1933. Összeállította. Dr. Atzél Elemér. Bp., 
1934. 418. 

27  Uo. 419. 
28  Zsakó, 1935. 849. és Ráth A Zoltán: Tapasztalatok a nagykállói m. kir. Állami Elme- és Ideg-

gyógyintézet kétévi működése kapcsán. Népegészségügy, 1940/14. 765–776 
29  Az állami elmegyógyintézetekben a nem elmebetegek aránya 3–3,2%-ra nőtt 1928-ra a századfor-

duló 0,2%-ához képest. Szél Tivadar, 1930. 248. 
30  Ráth, 1940. 767. 
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Az elmegyógyintézetek és kórházi elmeosztályok embertelen túlzsúfoltsága az 
elmebeteg ellátás állandó problémája volt az ellátórendszer kiépülésének a kezdeté-
től fogva, és Európa-szerte alapvetően az elmebetegeknek nyilvánítottak lakossági 
arányának a növekedéséből fakadt. 1869 és 1930 között az elmebetegek 100 000 
lakosra eső aránya 90-ről 176-ra, a születésüktől fogva értelmi fogyatékosoké, a 
gyengeelméjűeké 126-ról 138-ra nőtt, azaz összesen 216-ról 314-re. 60 év alatt az 
elmebetegként regisztráltak aránya csaknem megduplázódott, ezzel szemben az ér-
telmi fogyatékosaké gyakorlatilag nem változott.31 „tény az elmebetegek számának 
általános növekedése, aminek okai: az elmebetegek pontosabb számbavétele, az 
orvosi ellátottság arányának növekedése, a kultúrával párhuzamosan terjedő ártal-
mak, szifilisz, alkoholizmus terjedése végül az időskori népesség számának növe-
kedése, amely fokozottan van kitéve az elmebajnak. Ezek mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy nőtt a regisztrált elmebetegek száma és lakossági aránya a legtöbb or-
szágban … A született értelmi fogyatékosak, a hülyék számának megállapítása 
sokkal kevésbé volt kitéve külső körülmények torzításának, ezért arányuk nem nö-
vekedett, hanem ingadozott, sőt több országban némileg csökkent.” 32 (Emellett a 
sokszoros eltérések a különböző európai országokban regisztrált elmebetegek szá-
ma között nemcsak az összeírások technikájának eltéréseit, pontatlanságait jelzik, 
hanem azt is, hogy az „elmebetegség” meghatározása erősen kultúra- és társada-
lomfüggő.) A világháborúk között, a közegészségügyi intézkedések nyomán, a fia-
talkorúak száma 1941-ben 9%-kal kevesebb volt, mint 1910-ben, eközben a 60 
évesek és az idősebbek száma 390 000-rel, 64%-kal nőtt.33  

 
 

ELMEBETEG ELLÁTÁSI FORMÁK 
 
Az elmebetegeknek csak kisebb százaléka került elmegyógyintézetbe és kórházi 
elmeosztályra, még ha növekvő arányban is. 1900-ban az elmebeteg ellátásban 
csak 4269 beteg volt, a regisztrált elmebajosoknak mindössze 10,3%-a.34 Az 1910. 
évi népszámlálás során összesen 55657 elmebeteget és gyengeelméjűt írtak össze, 
közülük 30% részesült intézeti és kórházi ellátásban.35 1916 után tettek közzé rend-
szeres éves elmebetegügyi jelentéseket, csak néhány alkalmi összesítés készült a 

 
31  Szél Tivadar, 190. 233. A fogyatékosság kérdése a magyar népszámlálások történetében (1869–

1949).  Bp., 1996. 69.  
32  Szél Tivadar, 1930. 234.  
33  Magyarország népesedése a két világháború között. Szerk. Szabady Egon.  Bp., 1965. 11.   
34  M. Kir. Belügyminisztérium: Magyarország elmebetegügye az 1900-ik évben. Bp., 1901.; 

Moravcsik Ernő Emil: Az elmebetegek intézeti elhelyezése. Az elmebetegek kolóniái, családi ápo-
lása és az elmebetegek száma. In: Elmekór- és gyógytan. 3. átdolgozott kiadás. Bp., 1922. 196–200. 

35  M. Kir. Belügyminisztérium: Magyarország elmebetegügye az 1910-ik évben.  61., M. Kir. Bel-
ügyminisztérium Bp., 1912. 3–112. Benedek László: A pszichiátria története kultúrtörténeti és faji 
vonatkozásokkal. Bp., 1923. 
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betegforgalomról.36 A trianoni területen fekvő 31 intézményben 1921-ig nyilván el-
látási nehézségek miatt a háború és a forradalmak alatt jelentősen, 4734-re csök-
kent a betegfelvétel, de 1925-ben már 5664 felvétel történt.37 Az 1920-as népszám-
láláskor számba vett elmebetegek 37,3%-a, a gyengeelméjűeknek csak 8,2%-a ré-
szesült nyilvános intézeti ápolásban.38 Az 1930. évi népszámlálás mintegy 15294 
elmebeteget és 11951 értelmi fogyatékost számolt össze. Közülük intézetekben volt 
2445, kórházakban 4027, klinikákon 254, családi ápolásban 2953 elmebeteg.39 

Egy alkalmi összesítés szerint 1938. december 31-én a zárt osztályokon össze-
sen majdnem 6000 beteget ápoltak az állami, megyei, városi és magángyógyintéze-
tekben, illetőleg kórházi elmeosztályokon és klinikákon. Mintegy 7000 intézetek-
ből, elmeosztályokról, családi ápolási telepekről nem gyógyultan elbocsátottat tar-
tottak nyilván. 1915. december 31-én a 21 milliós történelmi Magyarországon 
10 449 elmebeteget ápoltak az intézetekben, kórházi elmeosztályokon, klinikákon, 
ápolási telepeken. Az 1930-ban 8,7 milliós Magyarországon 1938-ban csak mint-
egy 1400-zal kevesebb elmebeteg volt ugyanilyen formákban elhelyezve. 40A meg-
nagyobbodott ország területén 1940-ben továbbra is túlzsúfoltak voltak az elme-
gyógyászati intézmények.41 

A világháborúk közötti elmebetegellátás túlzsúfoltságából és nehéz anyagi 
helyzetéből következő magyarországi sajátossága az volt, hogy rendkívül elterjedt 
a heterofamiliáris családi ápolási forma, azaz elmebetegek kihelyezése idegen csa-
ládokhoz. Ez, a kórházi ellátásnál olcsóbb ellátási forma 1905-ben Dicsőszentmár-
tonban indult meg.  Az ilyen elhelyezés alkalmat adott a gyógyíthatatlan és nem 
közveszélyes elmebetegek ápolására is. A családi ápolási központ szerepét betöltő 
kórházak elmeorvosai választották ki a családokhoz kihelyezhető betegeket, válo-
gatták ki a befogadó családokat, ellenőrizték az ápoltakat és ellátásukat. A kórház 
írta elő, hogy egy család milyen étkezési, ruházkodási, lakáskörülmények esetén 
fogadhat beteget.42 Az életmódszerű foglalkoztatás, a természetes életvitel stabili-
zálhatta, sőt esetleg javíthatta is az elmebetegek állapotát. A családi ápolást folyta-
tó településeken a befogadó családok mintaadóvá váltak, fejlődött az egészségkul-

 
36  A világháborúk közti elmebeteg nyilvántartás hiányosságaira, pontatlanságaira hívja fel a figyel-

met Nyírő Gyula: Elmebeteg nyilvántartás. In: Az elmebetegügy jelen kérdései Magyarországon. A 
Magyar Népjóléti Minisztérium és a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete Ideg-, Elme- és Lé-
lektani Szakcsoportjának 1947. június 7-én és 8-án tartott ankétja. Bp., 1947. 21–32. 

36  Fabinyi, 1926. 
36  Szél Tivadar, 1930. 248. 
37  Fabinyi, 1926. 
38  Szél Tivadar, 1930. 248. 
39  Zsakó, 1935. 257.   
40  Zsakó István: Az elmebetegügy jelenlegi állása. Budapesti Orvosi Újság, 1939/18. sz. 411. 
41  Scholtz Kornél: Magyarország kórházai és gyógyintézetei az 1940. évben. Bp., 1942. 31–32. 
42  Mandel Ignácz: A balassagyarmari családi ápolási telep. Népegészségügy, 1928/18–19. 1358–

1374. 
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túra.43 Közvetlenül a háború előtti években Dicsőszentmártonban, a Nagyszeben 
melletti Nagydisznódon, Balassagyarmaton, Baján, Nyitrán és Sátoraljaújhelyen a 
zárt intézetekbe került betegeknek már 15–20%-a volt családi ápolásba kihelyezve. 
Az I. világháború idején, 1916–17-ben a beteglétszám 560-ra, 1919 végére 200-ra, 
majd 1923-ra 112 főre csökkent. 1925-ben Szekszárdon, 1928-ban Gyöngyösön lé-
tesült új telep, és több helyen folytak ilyen irányú előkészületek. 1927-ben az ösz-
szes ápolt elmebetegnek még így is csak 6,5%-a, 752 fő volt családi ápolásában. 
1925-ben azonban megemelték a családi ápolási díjat a kórházi betegápolás díjának 
egynegyedével, majd jött a gazdasági válság, egyre többek számára vált vonzóvá 
betegeket befogadni. 1929-ben 6 telepen már 2000 főnél többen voltak családi ápo-
lásban, számuk 1935-re 2953 főre ugrott, majd azt követő 3 évben, 1938 decembe-
rére 3159-re emelkedett.44 Az ápoló családok a kórházi napidíj 70%-át kapták az 
„ápolásra szoruló”, 40%-át  a „félmunkás” és 20%-át a „cselédpótló” betegért.45 

Az 1930-as években az elmegyógyászok e forma bővítésében látták a kórházi 
túlzsúfoltság megoldását: „A kényszerű túlápolás a szomorú gazdasági viszonyok-
nak és a családi ápolási telepek elégtelen befogadóképességének következménye. 
Az elmegyógyintézetek így tehát nem tudnak megszabadulni az olyan betegektől, 
akik már nem ön- és közveszélyesek és családjuknak nyugodtan kiadhatók volná-
nak. Szigorú és következetes eljárással azért e tekintetben is segíthetünk valamit.  
A nincstelenek nyakára nem küldhetjük gondozást és ápolást igénylő betegeinket, 
ezek családi ápolásba valók.  Azok a betegek azonban, kik odahaza még munka-
erőt, s házi munkában segítséget is jelentenek, az intézetből eltávolítandók.  Ezt az 
eltávolítást vagy oly módon érhetjük el, hogy újabb járásbírói szemlét kérünk és bí-
rói segítséggel kötelezzük a hozzátartozókat, hogy betegeiket házi gondozásba vi-
gyék, vagy, ami még hathatósabb, ha valami vagyonkájuk van, megvonjuk a köz-
költségén való ápolhatás kedvezményét és az ápolási díjakat behajtjuk.”46 A beteg-
forgalom visszaszorítása érdekében az orvosok tehát a szociális rászorultság szigo-
rúbb elbírálását is javasolták. 

A családok és a települések is igyekeztek kibújni kötelezettségük alól, másfelől 
a magas elmebeteg ápolási díjak érdekeltté tették a kórházakat az elmebeteg ágyak 
illetve a betegnapok számának növelésében az államkincstár terhére. A belügymi-
niszter 140 903/1908. sz. rendeletében a családokat is megpróbálta rávenni az ápo-
lásra: vállalta, hogy rászorultság esetén homofamiliáris, azaz saját családon belüli 
ápolási segélyeként a gyógyíthatatlan beteg ellátására 50 aranyfillért fizet ki, ami 
az 1920-as évek második felében havi 20 pengő 40 fillérnek – a minimális zárt in-

 
43  Zsakó István: A családi ápolás, mint a faluegészségügy fejlesztési tényezője. Népegészségügy, 

1929/18–19. 941–948. 
44  Fabinyi Rudolf: Praeventív és gondozó elmebetegvédelem. Népegészségügy, 1927/19. 937–944.; 

Szél Tivadar, 1930. 247. Zsakó, 1935.  410. 
45  Mandel, 1928. 1365. 
46  Nyírő, 1938. 1015.   
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tézeti napidíj 21%-ának – felelt meg.47 Arra vonatkozóan nem közöltek statisztikai 
összesítést, hogy mennyien voltak házi ápolásban illetve hány család jutott tényle-
gesen ápolási segélyhez, de ezek szerint kétség férhet a rendelet hatékony érvénye-
sítéséhez.48  

 
 

AZ ELMEBETEGEK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI 
 
Az elmebeteg ápoló intézetek a világháborúk között a Központi Statisztikai Hiva-
talnak küldött éves jelentéseikben feltüntették ugyan betegállományuk néhány de-
mográfiai jellemzőjét, de ezeket a Hivatal összesítve, feldolgozva nem tette közzé. 
Szél Tivadar orvosstatisztikus csak az állami elmegyógyintézeti (Budapest-Lipót-
mező, Budapest-Angyalföld, Nagykálló) betegpopuláció néhány jellemzőjét közli. 
1922–25 átlaga szerint a három elmegyógyintézetben ápolták az összes nyilvános 
intézetekben (kórházak elmeosztályaival együtt) ápolt betegek 65%-át. A többi az 
ország kórházaiban s az egyetemi klinikák elmeosztályain volt elhelyezve és csak 
5% jutott a magán elmegyógyintézetekre. Az 1920-as népszámlálás szerint 1000 
férfi elmebetegre csak 730 nő esett, hiszen a férfiakra inkább jellemző volt a köz-
veszélyesség, az alkoholizmus és a szifiliszes ártalom.49 

Az állami elmegyógyintézetekben kezelt „napszámos elmebetegek aránya a né-
pességi arány 7-szeresére, az egyéb, ismeretlen és foglalkozás nélküli rovatban an-
nak tízszeresére is felér.  Magas az értelmiség aránya is. Az elmebetegeknél 14,1–
26,2% között változott, míg a népességben 3,1–4,7%-kal szerepelnek. Így kb. 5-
szöröse népességi arányuknak!”50 

A Budapest-Angyalföldi M. Kir. Elme- és Ideggyógyintézetben 1920–1933 kö-
zött ápolt 6342 férfi közül 1164 értelmiségi, 2142 iparos, 407 kereskedő, 103 kato-
na, 388 foglalkozásnélküli, 1757 egyéb és csak 381 földműves ápolt volt.51 

A népszámlálások az összes összeírt elmebeteget tartózkodási helyük, nem ere-
deti lakóhelyük szerint tüntették fel és a valamilyen elmebetegségben elhunytakat 
is e szerint vették számba. Érthető, hogy legnagyobb arányban az elmegyógyinté-

 
47  Fabinyi: A gödöllői mintajárásban a lelkileg abnormisak számára létesítendő gondozó és megelőző 

védelem tervezete. Népegészségügy, 1927/ 21–22. 1474. 
48  Magyarországon a világháborúk között háromféle nyilvános ápolási rendszert (betegsegélyező 

pénztárak, idegen családok, intézeti (elmegyógyintézet, kórházi, klinikai, elmeosztály) tartottak 
nyilván, a homofamiliáris családi ápolást nem. Szél ivadar, 1930. 246. 

49  Szél Tivadar, 1930. 238. Az elmebetegek demográfiai adatait a rendelkezésre álló statisztikai adat-
gyűjtésekre támaszkodva közli még Szél Tivadar: Az elmebetegség mint tömegjelenség. I. rész 
Magyar Statisztikai Szemle, 1929/5. 455–475.; Uő: Az elmebetegség mint tömegjelenség. II. rész,  
Magyar Statisztikai Szemle, 1929/6. 589–614. 

50  Szél Tivadar, 1930. 253. Feldolgozását nehezítette, hogy az intézmények a népszámlálásokétól   
eltérő foglakozási  nomenklatúrát alkalmaztak. 

51  Szepesi János: Az Angyalföldi M. Kir. Állami Elme- és Ideggyógyintézet betegforgalma 1884–
1933-ig. In: A budapesti Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet emlékkönyve. 120–131. 
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zetekkel illetve az elmeosztályokkal ellátott településeken, azaz a fővárosban és 
néhány vidéki városban regisztrálták őket, így közvetlenül nem mutathatjuk ki a 
városi környezet, a sajátos városi élet- és munkakörülmények vidékihez képest 
esetleg károsabb hatását. 52 

Említett összesített foglalkozási adatok mindenesetre a városi elmebetegek na-
gyobb részesedésére, ezzel a városi életmód bizonyos, a vidékinél fokozottabban, 
erőteljesebben jelentkező kockázati tényezőire, például a szifilisz elterjedtebb vol-
tára és a napszámosok alkoholizmusára, rossz életkörülményeire utalhatnak. Mind-
emellett a városi lakóhelyű elmebetegeket nagyobb arányban helyezhették el inté-
zetben és elmeosztályokon, mint a vidékieket. Az ápoltak eredeti lakóhelyére vo-
natkozó közvetlen utalás, hogy a Lipótmezei Elmegyógyintézet 1926–28 között 
összes ápoltjának 30,5%-a lakott eredetileg tízezernél kisebb népességű községben, 
miközben az 1920-as népszámlálás szerint az egész népesség 59,5%-a lakott ilyen 
településeken.53 Csak az egyes intézmények betegforgalmának levéltári forrásokon 
alapuló feldolgozása és összesítése vezethet a betegpopuláció demográfiai jellem-
zőinek pontosításához.    

 
 

A MEGELŐZÉS INTÉZMÉNYEI: NYÍLT IDEGOSZTÁLYOK,  
TANÁCSADÓ-GONDOZÓK 

 
Főként az elmegyógyintézeti túlzsúfoltság, az elmebeteg ellátási kiadások csökken-
tésének az igénye, a könnyebb pszichiátriai esetek számának növekedése miatt, 
külföldi tapasztalatok nyomán került tehát napirendre a megelőzés. A világháborúk 
között az elmebetegügy fentiekből következő alapvető célja az volt, „hogy az ösz-
szes lelkileg nem normalis (geistig Abnorme) emberek megfelelő gondozás alá ke-
rüljenek. Kiterjeszkedik tehát a gondoskodás nemcsak a kifejezett elmebetegekre, 
akik nagyobbára már voltak intézetben, – hanem a tulajdonkép nem elmebetegek – 
a psychopathák, imbecillisek, debilisek, hysteriások, alcoholisták, stb. sokkal na-
gyobb tömegeire is, a kik nagyobb részben elmeintézetben nem voltak, de a kiknél 
tartani lehet attól, hogy esetleg elmebajosokká válnak. A czél tehát kettős: egyfelől 
gondoskodni minden lelkileg abnormis emberről, másfelől az arra disponáltakat 
megóvni az elmebajtól: tehát a tulajdonképeni gondozás és a prophyplaxis.”54 A 
debreceni Elme-és Idegkórtani Klinika járóbeteg rendelésének adatai jelzik a tény-
leges igényt erre, ahol  10 év alatt 8952 új beteg fordult meg, akik közül 2882 

 
52  Szél Tivadar, 1930. 237., 241. 
53  Uo. 253.   
54  Fabinyi, 1927. 1471. 
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(32%) funkcionális, azaz nem szervi eredetű idegbetegnek minősült, így tanács-
adásra, ambuláns ellátásra, illetve átmeneti, idegosztályi kezelésére szorult.55 

Az ilyen értelemben vett megelőzésre 3 új ellátási formát kívántak bevezetni „a 
Tanácsadó-Állomást az Ideg- és Lelkibeteg-Gondozót és a Szabad Idegosztályt, 
amelyeknek szerves kapcsolatban kell egymással állaniok. Az első etappe minden-
esetre a Tanácsadó-Állomás ahol a hajlamosak az idegesek és psychopathák vagy 
nevezzük őket bárminek, vizsgálat alá kerülnek és állapotuk szerint vagy intézeten 
kívül, családi környezetben maradnak, vagy a Gondozóba kerülnek további szak-
orvosi irányítás alá, vagy ugyancsak Tanácsadó-Állomáson történő vizsgálat alap-
ján – ha ennek szüksége felmerül – zárt elmegyógyintézeti vagy nyílt idegosztályra.56 

Az elmegyógyintézetek keretében és a kórházi elmeosztályok mellé tervezett 
ún. nyílt idegosztály, illetve az ideggyógyintézet létesítésének korabeli jelentősége 
az volt, hogy oda hatósági orvosi bizonyítvány  nélkül is felvették rövidebb kórházi  
kezelésre, egyúttal megfigyelésre az önként vagy orvosi tanácsra jelentkezett sze-
génysorú idegbeteget, aki – mivel nem volt  betegbiztosítási pénztári tag vagy a 
magánszanatóriumi díjat megfizetni képes  – addig vagy ellátatlanul maradt, vagy 
hatósági orvosi javaslatra azonnal  elmegyógyintézetbe, illetve kórházi zárt osztály-
ra, a tényleges elmebetegek közé került  volna.57 „Ez az út, vagyis az állapothoz 
mért fokozatos közeledés a zárt intézet felé, annyira természetes és humánus, hogy 
a jómódú osztályok számára már régen gyakorlatban van. De a kevésbé módos osz-
tály ebből a humanus eljárásból intézményileg ki van rekesztve.”58 Az arra lelkileg 
rászorulók hajlamosabbak voltak nyílt idegosztályra befeküdni, vagy alávetni ma-
gukat kezelésnek, mint vállalni a zárt osztályi elhelyezéshez szükséges hosszas ha-
tósági eljárást, majd az ott tartózkodást a már ténylegesen elmebetegek között, vé-
gül az elbocsátás utáni esetleges társadalmi megbélyegzést (aminek enyhítése ér-
dekében egyébként 1924-ben elmegyógyintézetről elme- és ideggyógyintézetre 
változtatták az egykori tébolydák hivatalos megnevezését). 

 
55  Markovits György: Járóbeteg rendelésünk 10 évi statisztikája. In: Benedek László emlékkönyv. 

Debrecen, 1932. 113–127. 
56  Fabinyi Rudolf: Nyílt idegosztály az elmegyógyintézetekben. Népegészségügy, 1935/15. 678. A 

megelőzésnek ez a felfogása és nemzetközi gyakorlata a 19. század második megjelent az ún. el-
mebeteg (munka) kolóniákban, az elmebetegek idegen családoknál (heterofamiliáris) történő, sőt 
otthoni (homofamiliáris) ápolása elképzelésében és gyakorlatában. De csak a már elmebetegnek 
nyilvánítottakat helyezték ki családokhoz.  Ezekre, mint a prevenció előzményire hivatkozik a vi-
lágháborúk között: Fabinyi Rudolf: A tébolydától a praeventív és szociális psychiátriáig. Nép-
egészségügy, 1928/6. 367–373. Feldolgozást ad Pisztora Ferenc: A „No-restraint” és az „Open-
door” irányelveinek megvalósítási kísérletei a hazai pszichiátriában.  Orvostörténeti Közlemények, 
1994/1–2. 29–53.     

57  A két világháború között érvényes betegfelvételi elhelyezési jogszabályokat összefoglalja: Csekey, 
1936. Buchmüller – Gaál, 1941. 

58  Oláh Gusztáv: Egy legújabb elmeügyi törvény és egy magyar elmeügyi törvénytervezet. Nép-
egészségügy, 1929/1–2. 65. 
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1934-ben összesen 705 ágy szolgált idegbetegek felvételére, de a vidék 18 
ellátóhelye közül csak Balassagyarmat 50 ággyal, Győr 24 ággyal, Sátoraljaújhely 
12 ággyal és Szombathely 40 ággyal, valamint a három egyetemi klinika szervi 
idegbetegek részére kialakított idegosztálya állt rendelkezésre. Ez a kórházi szerve-
zeti forma tehát a vidéknek csak egy részét fedte le, e téren a főváros túlsúlya érvé-
nyesült (a nem nyilvános jellegű, illetve nem állami, közületi idegosztályok is Bu-
dapesten összpontosultak).59 Az idegosztályok szükségességére utalt 1930–34 kö-
zött jelentősen növekvő betegfelvételük, igazolta létjogosultságukat az elmeosztá-
lyinál jóval rövidebb átlagos ápolási idő, a gyógyultan és a javultan elbocsátottak 
jelentős aránya valamint az ideg- és az elmeosztályok közötti intenzív betegcsere, 
amely során a súlyosabb esetek átkerültek zárt osztályra illetve a zárt osztályról az 
idegosztályra helyeztek vissza vagy át gyógyulófélben lévő eseteket.60 

Az idegbeteg gondozás és tanácsadás terén elsőként a Lipótmezei Elme- és 
Ideggyógyintézet keretében létesült Ingyenes Tanácsadó Állomás 1925-ben, hogy 
az odaforduló nem intézeti betegeket, illetve családtagjaikat szakszerű tanáccsal 
lássák el. Két év alatt 748 rászoruló jelent meg, akik közül 83-an javaslatra önként 
bevonultak intézeti kezelésre, részben azért, mert akkor még nem állt rendelkezésre 
az elmegyógyintézethez kapcsolódó ideggyógyintézet, idegosztály elhelyezésük-
re.61 A Tanácsadó Állomást 1927-ben gondozói ellátással egészítették ki. Két vé-
dőnő és egy orvos rendszeresen ellenőrizte az elmegyógyintézetből elbocsátott il-
letve a tanácsadóból vagy a hatósági orvos által odautalt betegeket.62 

E tanácsadó-gondozó és a Lipótmezei Elme- és Ideggyógyintézet közé létesítet-
ték 1931-ben a Hárshegyi M. Kir. Állami Ideggyógyintézetet. Az intézetbe önkölt-
ségesen, szegénységi bizonyítvánnyal vagy a betegbiztosítási pénztárak finanszíro-
zásával lehetett felvételt nyerni. A betegfelvétel az első négy év folyamán megsok-
szorozódott, a teljes intézeti kapacitás 90%-át kötötte le, és 1935-ben már hosszú 
előjegyzési listán szerepeltek a felvételre várakozók. A  betegek 70%-a volt bizto-
sított és 30%-a ön- vagy közköltséges. A 349 tényleges elmebeteg közül csak 36-ot 
helyeztek át Lipótmezőre illetve más zárt részlegekbe. Jelentős volt a gyógyultan 
eltávozottak aránya is, mindezek igazolták az intézet megelőzésben betöltött szere-
pét.63 A második világháború előtt országosan a hárshegyi intézményben látták el a 
nyilvános, nyílt idegosztályokon elhelyezett idegbetegek több mint felét, ami jelzi, 

 
59   Szél Tivadar, 1929. 594.   
60  Fabinyi, 1935. Szecsődy Imre: Tapasztalatok az újszerű ideg- és elmeosztállyal kapcsolatban. Nép-

egészségügy, 1931/2. 92–93. 
61  Nyírő Gyula: A Hárshegyi m. kir. állami ideggyógyintézet. Magyar Kórház, 1932/9. 201–205. 

Fabinyi, 1928. 
62  Fabinyi Rudolf: Gondoskodás az elmebajosokról intézeten kívül. Népegészségügy, 1925/24. 878–

888. 
63  Nyírő Gyula: Beszámoló a Hárshegyi M. Kir. Állami Ideggyógyintézet első négyévi munkájáról. 

Népegészségügy, 1935/8. 732–739.   
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hogy ez nyitottabb, akár a betegek átmeneti hazaengedését is engedélyező ápolási 
forma mennyire korlátozottan terjedt el vidéken.64 

Az elmegyógyintézetek túlzsúfoltsága és a könnyebb lelki betegek növekvő 
száma miatt a tisztifőorvos beadványa nyomán a főváros is létesített egy idegbeteg 
gondozó és tanácsadó állomást 1931-ben, majd a rohamosan növekvő igény miatt 
1934-ben egy újabb ideg- és lelkibeteg gondozót és tanácsadót nyitottak. A tanács-
adás ingyenes volt, az otthoni ápolást, a rendszeres látogatásokat és az ingyenes 
gyógyszert csak az igazoltan szegények részére biztosították, a tehetősebbeket 
szakorvoshoz, a biztosítottakat pedig a biztosítók által finanszírozott szakrendelé-
sekre illetve gyógyintézetekbe küldték. A tanácsadók feladata volt az elmegyógyin-
tézeti ápolásra nem szoruló ideg- és lelkibetegek házi gondozása, az elmegyógyin-
tézetekből elbocsátottak utógondozása és nyilvántartása, a tiszti orvosok által köte-
lező érvénnyel odairányítottak esetében a zárt intézeti elhelyezéshez szükséges ön- 
és közveszélyesség megállapítása valamint a pszichés zavarokkal odafordulók segí-
tése életmód és egyéb tanácsokkal, szükség esetén kórházba irányítással. A három 
fővárosi gondozóba 1931-ben még csak 1140, 1940-ben már 3210 új beteget vettek 
fel, 1939-ben a teljes betegforgalom 6900-ra emelkedett, az orvosok 1600 esetben 
adtak szakvéleményt tisztiorvosi felkérésre, 457 elmebeteget utaltak intézetbe, több 
száz orvosi és mintegy 4000 védőnői látogatást végeztek.65 Kiderült, hogy ily mó-
don a pszichopaták, a növekvő létszámú depressziósak túlnyomó többsége meg-
tartható munkahelyén és otthonában, és a szkizofrén, az epilepsziás, az időskori 
szenilis és az alkoholista betegek többsége is intézeti, kórházi kezelésen kívül ma-
radhat. A férfiaknál jóval több nőt vettek nyilvántartásba új betegként, miközben az 
elmegyógyintézetekben, elmeosztályokon már a férfiak voltak többségben. 66 A há-
rom idegbeteg gondozó és tanácsadó ideiglenes jelleggel működött 1941-ig, amikor 
is Székesfővárosi Idegbeteggondozó Intézet néven átszervezve véglegesítették mű-
ködésüket. Tevékenységük ellenére még mindig nagy számban áramlottak elme-
gyógyintézetbe nem odavaló esetek. A Budapest-Magdolnavárosi (a korábbi An-
gyalföldi) M. Kir. Elme- és Ideggyógyintézetbe 1938–39–40-ben 1019 női osztály-
ra felvett betegből csak 461 esetet tartottak bent, 394 főt előzetes megfigyelés után 
elbocsátottak, ők gondozói vagy idegosztályi ápolásban is elláthatók lettek volna, 
csakúgy, mint a rövidebb ideig gyógykezelésben részesülő 235 beteg.67 

Az 1930-as évek második felében a vidéki városok illetve közkórházaik vala-
mint az egyetemi klinikák nem alakítottak ki újabb idegbeteg gondozókat szegény-
sorú rászorulók számára, ők csak ingyenes kivizsgálásra voltak jogosultak. Vidé-
ken a lelkibeteg gondozásra a II. világháborúig fokozatosan kiépülő általános 
 
64  Fabinyi, 1935. 682.    
65  Melly József: Az idegbetegek gondozásának megszervezése Budapesten. Népegészségügy, 1942/3. 

206–216. 
66  Keresztes Gyula: Az elmebetegügy preventív megszervezése. Népegészségügy, 1941/0. 619–620., 

618–625. Melly, 1942. 
67  Keresztes, 1941. 623. 
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egészségvédelem keretében az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával, le-
hetőleg a közkórházak szakorvosainak a bevonásával biztosították a lehetőséget.68 
Ennek a munkának a beindításához a Lipótmezei Elme- és Ideggyógyintézet igaz-
gatója készített egy „gondozó és megelőző védelmi tervezetet” az Országos Köz-
egészségügyi Intézet megszervezett gödöllői közegészségügyi mintajárás létesítés-
kor. Ebben a körzet elmebetegeiről való gondoskodó felügyelet, az intézetből, kór-
házakból gyógyultan elbocsátottak utógondozása, az új elmebetegekkel kapcsolatos 
adminisztráció és az elmebetegségre hajlamosak időbeni gondozás alá vétele mel-
lett pályaválasztási, házassági és életmód tanácsadás, azaz lelki egészségvédelmi 
feladatok is szerepeltek. „a járás 70 000 lakosából körülbelül 42 elmebajban való 
megbetegedésre lehetne évenkint számítani. Tekintve azonban, hogy falusi lakos-
ságról van szó, a megbetegedések száma valószínűleg csekélyebb lesz. A tulajdon-
képpen nem elmebeteg, de szintén gondozó és praeventiv felügyelet alá kerülő 
psychopatháknak, imbecilliseknek, debiliseknek, idegeseknek, hysteriásoknak és 
alcohotistáknak száma teljesen ismeretlen, de előreláthatólag mindig lesz a járás-
ban több száz ilyen gondozásra szoruló egyén.”69 A Lipótmezőről évi 50 alkalom-
mal kijáró orvos 1929-ben mindössze 22 ideg- és 11 elmebeteget látott el a nemi-
beteg gondozóval közös egységben, 1931-ben 110 új beteg jelentkezett, de a máso-
dikként alakított mezőkövesdi mintajárásban egyáltalán nem indult be rendelés. 70 

Ahogyan alakultak az új járások, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy látszólag 
nem mutatkozik igény az idegbeteg rendelésekre. A váci egészségügyi mintajárás-
ban nem létesült szakrendelés, a berettyóújfalui mintajárásban az első évben mind-
össze 10 nemi és 4 idegbeteg jelentkezett, ezért a következő évben a szakgondozás 
megszűnt.71 Több orvos beszámolója szerint meg sem szervezték a nemi betegek 
számára a nyilvánosság előtti lelepleződés és megszégyenülés veszélyével járó 
ideg- és nemibeteg gondozást, hanem az az általános családápolás keretében zaj-
lott. Ahol beindult a rendelés ott is elsősorban a nemi betegségre gyanús esetek je-
lentkeztek a szifilisz (Wassermann) vizsgálatok és az új betegek számának össze-
vetéséből következtetve, mivel csak összesítve közöltek adatokat. 1935-ben 396 új 
idegbeteg, 975 új nemi beteg jelent meg gondozáson országosan. 1936-ban a 127 
egészségvédelmi körzet 1 035 000 lakosa közül mindössze 1747 új beteg jelentke-
zett, eközben 1900 szifilisz-vizsgálat történt, azaz a legtöbb új beteg nemi beteg le-

 
68  Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. Bp. 1939. A folyamatot részletesen megismerhető az Orszá-

gos Közegészségügyi Intézet éves jelentéseiből.   
69  Fabinyi, 1927. 1471.    
70  Stoll Kálmán: A gödöllői egészségügyi mintajárás jelentése. In: Jelentés a m. kir. Közegészségügyi 

Intézet 1929-ben végzett munkájáról. Bp. 1930. 49–54.; Kontra László: A gödöllői egészségügyi 
mintajárás jelentése. In: Jelentés a m. kir. Közegészségügyi Intézet 1929-ben végzett munkájáról. 
Bp. 1932. 108–118.  

71  Maixner János: A berettyóujfalui egészségügyi mintajárás jelentése. In: Jelentés a m. kir. Köz-
egészségügyi Intézet 1930-ben végzett munkájáról. Bp. 1931. 81–90. 
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hetett.72 1938-ra a 215 egészségvédelmi körzet 1 605 000 lakosa számára az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézeten belül nemi beteg (nem ideg- és nemibeteg) alosz-
tályt szerveztek és ekkortól csak a nemi betegek adatait közölték összesítve.73 

Kontra László, a gödöllői mintajárás orvosa 1935-ben az országos tapasztalato-
kat összegezve megállapította, hogy több beteg csak az időtöltés kedvéért jelenik 
meg ezeken a szakrendeléseken, ezért ahol a tanácsadás nem működhet együtt kór-
házi elmeosztállyal, ott célszerű a családgondozás keretében elvégezni az idegbeteg 
tanácsadást, gondozást.  Felhívja a figyelmet a házassági tanácsadás jelentőségére 
és arra is, hogy „Magyarországon megérett a helyzet a pálinkafogyasztás elleni 
komoly küzdelemre.”74 

Mindezekből arra következtethetünk, hogy a vidéki népesség gyakorlatilag nem 
vette igénybe a lelki tanácsadást, amelyet az elmeorvosi szakma részben a súlyosabb 
és tartósabb, kórházi ellátást igénylő pszichés zavarok megelőzése érdekében szánt 
bevezetni. Bár Kontra is hangsúlyozza, hogy a körzetekben a nem közveszélyes el-
mebetegek gondozását, utógondozását is el kell látni, a jelentésekből következtetve 
ez sem a szakmailag tervezettnek és szükségesnek ítélt mértékben történt meg. 

Ennek az lehetett az oka, hogy ha egy elmebeteg  állapota oly mértékben rom-
lott, hogy izgatottá, ön- vagy közveszélyessé vált, akkor a hozzátartozó kérésére a 
hatósági orvos (körzeti-, körorvos, tisztiorvos) elmegyógyintézetbe, zárt elmeosz-
tályra utalta őt. Ha viszont a beteg nyugodt volt, s esetleg még munkára is fogható, 
akkor állapota stabilnak volt tekinthető, így nem igényelt orvosi gondozást. Továb-
bá a „falu bolondját” – eltérően a fertőző betegektől – hozzátartozói nem voltak kö-
telesek orvoshoz küldeni, még ha fizikai vagy pszichés állapota rosszabbodott is. 

A tüdőgümőkor, a fertőző gyermekbetegségek, az egészségtelen ivóvíz, a rossz 
útviszonyok vagy fizetőképtelenség miatt elmaradt életmentő sebészeti, szülészeti 
beavatkozások és az anyagi elmaradottsággal együtt járó babonaság – ezek voltak a 
magyar falu igazi, csak fokozatosan megoldódó egészségügyi problémái.75 A kora-
beli egészségügyi helyzetrajzokból kiderül, hogy Magyarországon a társadalombiz-
tosításból kimaradt mezőgazdasági népesség a legsúlyosabb egészségügyi problé-

 
72  Gaál András Kálmán: Külső Munkák Osztálya. In: Jelentés a m. kir. Országos Közegészségügyi 

Intézet 1935-ben végzett munkájáról. Bp. 1936. 128–138. Uő: Külső Munkák Osztálya. In: Jelen-
tés a m. kir. Közegészségügyi Intézet 1936-ban végzett munkájáról. Bp. 1937. 129–152. 

73  Gaál András Kálmán: In: Jelentés a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet 1938-ban végzett 
munkájáról. Bp. 1939. 167–190. 

74  Kontra László: A falu egészségvédelme. A falusi egészségvédelmi munka vezérfonala. Bp. 1934. 87. 
75  Korabeli leírást ad: Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. 

Pécs, 1934. A korabeli településrajzokat, demográfiai, statisztikai adatgyűjtéseket felhasználja: 
Gunst Péter: A paraszti társadalom a két világháború között. Bp. 1987. 89–149. A  betegségbizto-
sításba bevont, kedvezményett  városi réteg, ellentétben a mezőgazdasági népességgel,  szívesen, 
sőt akár szükségtelenül is igényelte a  nyugat-európai átlagnál is bőkezűbb egészségügyi szolgálta-
tásokat, a táppénzt. Siró Béla: Betegellátás Magyarországon a világháborúk között. In: Történelmi 
Tanulmányok XII. A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének Kiadványa. Debrecen, 2004. 123–
133.          
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máira sem áldozott, még az a nagyon szűk tehetősebb réteg sem nagyon, amely 
esetleg megtehette volna.76 Az 1920-as években a 7 éven alul elhalálozott gyerme-
keknek közel 3/4 része és az 50 éven felüliek 20%-a úgy halt meg, hogy nem ke-
zelte orvos.77 A Hárshegyi Ideggyógyintézethez hasonló szerepet betöltő, de az an-
nál mostohább, nem szanatóriumi feltételeket biztosító vidéki nyílt idegosztályok 
betegforgalmának és ezen belül a különböző költségtérítésűek arányának az isme-
retében volna eldönthető, hogy kiknek a részéről, mekkora tényleges igény mutat-
kozott erre az ideg- és elmegyógyászok számára nagyon korszerűnek tekintett és 
terjeszteni kívánt formára. 

A vidékiek tehát alig vették igénybe az idegbeteg tanácsadást és a gondozást, a 
kérdés számukra még inkább szociális, mint orvosi probléma maradt. A jogsza-
bályok az elmebetegek ellátását a rokonokra, azok szegénysége esetén pedig a köz-
ségekre bízta. A hozzátartozók szegénységi bizonyítvány megszerzésével vagy az 
ápolási díj kifizetésével megpróbálhatták elhelyezni őket ápolási telepeken. A saját 
családja körében maradt elmebeteg, értelmi fogyatékos helyzetét nyilván alapvető-
en az határozta meg, hogy munkára fogható volt-e vagy elvonta az ép és keresőké-
pes családtagoktól a betevő falatot. Az eltartó nélküliek sem lehettek jobb helyzet-
ben, bár további vizsgálatokat igényel a korabeli értékelés,  miszerint  „A közter-
hektől amúgy is irtózó és az áldozatkézségről amúgy sem ismeretes községek na-
gyon elhanyagolják az ilyen szerencsétleneket.”78 Nem történt „intézményes gon-
doskodás a saját családjánál élő elmebetegekről … A községi ápolás rendszere … 
Budapest kivételével papíron maradt, mert a községeknek nem volt módjuk ezt a 
rendszert kifejleszteni.”79 

Ha az elmebeteg gondozásra látszólag nem is mutatkozott igény, és a betegellá-
tás legelhanyagoltabb területe maradt, nyilvánvalóan vidéken is előfordultak pszi-
chés megbetegedések, zavarok.  Ám az esetleg ideggondozásra szoruló babonás fa-
lusi inkább a nyugtató gyógynövényekkel, mágikus gyógymódokkal szolgáló helyi 
javasasszonyhoz, vagy a paphoz fordult lelki problémáival.80 Még az orvosi alapel-
látáshoz való hozzáférés is gondot okozott a vidéki népesség jelentős hányada 
számára. 1937-ben 3417 községből 2286 volt helyben lakó orvos nélkül, bár a köz-
ségi és körorvosi ellátottság megfelelt a törvényi előírásoknak és csaknem az egész 
országot, minden települést lefedett.81 Az idegbetegek azért a körorvoshoz, községi 
 
76  A korabeli hazai társadalombiztosítást nemzetközi összehasonlításban ismerteti Kovrig Béla: A 

munka védelme a dunai államokban. Bp. 1944. újabban: Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi 
Magyarországon európai perspektívában. Bp. 2003. 

77  Zempléni Imre: Halálozás falun. Népegészségügy 1925/ 7–8. 219–228. 
78  Zsakó István: A falu bolondja. Közegészségügyi Értesítő, 1935/5. 87.  
79  Simonovits István: Az elmebetegügy jelenlegi helyzetéről és jövő feladatairól. In: Az elmebeteg-

ügy jelen kérdései Magyarországon. A Magyar Népjóléti Minisztérium és a Magyar Orvosok Sza-
bad Szakszervezete Ideg-, Elme- és Lélektani Szakcsoportjának 1947. június 7-én és 8-án tartott 
ankétja. Bp. 1947. 10. 

80  Zsakó István: Kuruzslás és tömegjárványok. Népegészségügy, 1928/16–17. 1203–1209 
81  Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. Bp. 1939. 133.  
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orvoshoz is eljutottak: „leginkább három betegség van a lakosság körében elterjed-
ve. Angolkór, gümőkór és lelki betegségek. A két elsőt a csecsemőkori napfény- és 
tiszta levegőhiány, valamint a helyes táplálás hiánya magyarázza meg. A lelki be-
tegségek feltűnő elterjedtségét azonban nem lehet könnyen és egyszerűen megma-
gyarázni. Az általánosan ismert okok, mint az alcoholismus, rokonházasságok, nem 
jöhetnek tekintetbe, mert egyrészt leginkább nőkről van szó, akik úgyszólván 
semmi szeszt nem fogyasztanak, másrészt, mivel rokonházasság nagy ritkán fordul 
elő. Okvetlenül valami mélyebb okának kell tehát lenni annak, hogy szinte állan-
dóan jelentkezik egy-egy újabb lelkibeteg nő a községi orvos rendelőjében. Külső, 
materialis okokat több évi megfigyelés után sem sikerült találnom … Először is a 
beteg hosszabb ideig meg nem tartható, mint patiens, ugyanazon orvosnál, mivel, 
ha néhány nap, esetleg 1-2 hét alatt nem érez javulást, elveszti bizalmát az orvos-
ban, másrészt, sohasem fordul elő, hogy 2-3 látogatási díjnál többet reskírozna az 
ugyanazon orvossal való kezeltetésére. De még inkább lehetetlenné teszi az 
analysist a beteg túl alacsony inteligentiája, melynél fogva nem bírható rá, hogy in-
tim anyagi, családi ügyeit szégyen nélkül tárja fel az orvos előtt.”82 – írja egy 
észak-dunántúli színmagyar kisbirtokos falu, Mócsa orvosa. A férfiak számára vi-
szont idegcsillapítóként, nyugtatóként az alkohol, a bor, a pálinka szolgálhatott, 
amihez, gyógyszerként és altatóként alkalmazva már csecsemőkorban hozzászok-
tak a falusiak. Az orvosszerző a falu szociális viszonyaira, az érdekházasságokra, a 
vallási értékek, parancsolatok és a családi: testvér-testvér, gyermek-szülő kapcsola-
tokat is megfertőző haszonelvűség, a megélhetés egyetlen forrásáért, a földért folyó 
családi belviszály ellentmondásaira próbálja visszavezetni a lelki konfliktusokat, 
amit a csak Tiszazug két községében feltárt, de nyilvánvalóan országosan elterjedt 
és az elkövetők számára is feltételezhetően lelki problémát okozó arzénes gyilkos-
ságok igazolnak. A munkaképtelenek: az öregek, a nyomorékok, az öregek, a gyó-
gyíthatatlan betegek, köztük az elmebetegek, értelmi fogyatékosak nyomorba ta-
szíthatták a családot, ráadásul szégyent is hoztak rá.83 

A nyugat-európai pszichiátria szakmai mércéjéhez igazodni kívánó ideg- és el-
megyógyászat korszerű prevenciós és intézménykorszerűsítési törekvései csak 
részben valósultak meg. Az ideg- és elme-betegellátásban fokozattan, mintegy fó-
kuszálva tükröződött a világháborúk közötti magyar népesség anyagi, életmódbeli, 
kulturális és lelki rétegzettsége, megosztottsága. A világháborúk között lényegében 
csak a fővárosban jelent meg a II. világháború után, több évtizedes szünetet köve-
tően kiépült ideg- és elmebetegügyi ellátórendszer minden eleme. 

A pszichiáterek, ideggyógyászok prevenciós elképzelései, lelki egészségvédel-
mi törekvései a már századforduló utáni éveiben megjelent eugenikai (fajegészség-
tani, fajnemesítő) mozgalomban, másrészt az alkoholellenes mozgalomban is je-
lentkeztek. De ezek a törekvések nem vezettek szervezeti, intézményi változások-

 
82  Váradi Sándor: Egy magyar falu egészségügyi rajza. Népegészségügy, 1928/16–17. 1226. 
83  Gunst, 1987. 148–149. 
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hoz, a prevenciós szemlélet érvényesítéséhez a kórházi betegellátásban a világhá-
borúk között, amit a szakmabeliek jogosan a pszichiátriai ellátás fogyatékosságai-
ként könyveltek el. Nem létesültek újabb alkoholgondozók, amelyek létesítését az 
elmeorvosok is erőteljesen szorgalmazták. (Viszont a Magyar Elmeorvosok Egye-
sülete 1921-ben felhívta a Népjóléti Minisztérium figyelmét az alkoholfogyasztás 
nagymértékű terjedésére a fiatalság körében. Nyilvánvalón ez is hozzájárult a fia-
talkorúak kiszolgálási tilalmát elrendelő törvényhez és egyéb intézkedések elrende-
léséhez.)84 Másrészt a végül bevezetett házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat 
szabályozásából kimaradt az elmegyógyászati szűrés, nem rendelték el az öröklete-
sen terhelt elmebetegek terméketlenítését a genetikai ártalom továbbörökítésének 
megakadályozása céljából, stb. 85 

Ugyanakkor az egész országra kiterjedő csecsemő- és anyavédelem, a családvé-
delem, a nemibeteg gondozás, az egészségügyi felvilágosítás mind hozzájárultak a 
lelkiegészségre káros környezeti ártalmak csökkentéséhez is. A világháborúk kö-
zötti időszak nagy vívmányában, az iskola-egészségügyben kiszűrték a szifiliszes 
anyjuktól anyaméhben megfertőződött, az értelmi fogyatékos, a magatartászavaros 
gyermekeket is. 

Ranschburg Pál és a kezdeményezéséből 1902-ben alakult Budapesti Gyógype-
dagógiai Intézet Pszichológiai Laboratóriuma, majd az utódja Schnell János és a 
vezetése alatt álló Gyógypedagógiai és Orvospszichológiai Intézet munkatársai arra 
törekedtek, hogy a pedagógusok, a család bevonásával, felvilágosításával, nevelési 
tanácsadással minél több gyermeket óvjanak meg a lelki egészségre káros külső ha-
tásoktól, tartsanak meg a hagyományos iskolában, minél kevesebb gyermek kerül-
jön kisegítő iskolába, javítóintézetbe felnőve esetleg börtönbe, elmegyógyintézet-
be. A magatartászavaros, elmebetegségre, bűnözésre hajlamos, de nem értelmi fo-
gyatékos gyermekek helyzetének és ellátásának kérdése a gyógypedagógiában és a 
gyermekpszichológiában azonban külön tanulmányt érdemel. 

 

 
84  Sárközy Róbert: Rendeletek az antialcoholismus szolgálatában. Népegészségügy, 1929/6. 344–

347.  
 Az alkoholkérdéssel részletesen foglalkozik Kárpáti Károly: A magyarországi alkoholellenes moz-

galom múltjából. Bp. 1979. 
85  Lásd Zsakó István: A magyar elmeügy kérdései. Uő: Az elmebetegügy jelenlegi állása. Az ma-

gyarországi eugenikai mozgalomról: Siró Béla: Eugenikai törekvések az ideg- és elmegyógyászat-
ban a világháborúk közötti Magyarországon. Orvosi Hetilap, 2003/35. 1737–1742. Pisztora Fe-
renc: Benedek László élete, személyisége és életművének társadalom- és kulturpsychiátriai, 
psychológiai és eugenikai vonatkozásai. Ideggyógyászati Szemle, 1988. 41. 441–486 és 457–464. 
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Vázsonyi Vilmos 1900. augusztus 20-án a kolozsvári demokrata párt alakuló ülé-
sén a nemzeti egységről a következőket mondta (olvassa): „Nem lehet eléggé ismé-
telni, hogy aki a népet részekre akarja bontani, a nép ellenségeinek megbízásából 
cselekszik. A nagy betegséget – mondta Saint-Just a francia forradalomban – ró-
zsavízzel gyógyítani nem lehet. Én azt hiszem: szentelt vízzel sem. Más nedv kell 
ahhoz. Vér? Nem! Verejték, becsületes polgári munka, a népállam minden hívéi-
nek tömörülése, hogy sikerüljön a második honfoglalás: megszerezzük a hazát a 
népnek”.1  

Pakots József politikai barátja nem egészen két évvel 1926. május 29-i halála 
után idézte Vázsonyit. 1927-ben az Országos Vázsonyi Emlékbizottság kiadta a 
politikus válogatott műveit.2 E kiadványban Pakots foglalta össze Vázsonyi életraj-
zát. Itt írta: „A demokrata párt országos programmját 1900 augusztus 20-án hirdeti 
meg a kolozsvári nemzeti demokrata párt alakuló ülésén.”3 Ezen kiadvány, ha nem 
is kezdte, de általánosan elfogadtatta a közönséggel, beleértve, minket történésze-
ket is, hogy a Demokrata Párt a 19. század utolsó évének augusztusában alakult és 
vidéken, Erdélyben.4 

Hangsúlyozni kell, hogy nem mindenki dolgozott ezzel (mint a továbbiakban le-
írom) téves hellyel, dátummal. Dolmányos István 1963-as kötetében már jó forrás-
ra alapítva ismerteti az alakuló párt programját, bár a kötet éppen a dátumnál 

 
1  Pakots József 1928. február 16-án a képviselőházban. Képviselőházi Napló 1927–1931 129. ülés. 

IX. kötet 88. 
2  Vázsonyi Vilmos beszédei és írásai. I–II. Összegyüjtötte és korrajzi bevezetésekkel ellátva sajtó alá 

rendezte Csergő Hugó és Balassa József. Bp., 1927.  
3  Vázsonyi, 1927. I. 16. „Elég volt a szemfényvesztésből – mondja akkor, – mi dolgozni akarunk, 

mi cselekedni akarunk, a népet oktatni, nevelni és fegyelmezni akarjuk, mert csak erős, boldog, 
szabad nép, a jogát tudó önérzetes polgárság fogja megteremteni a független Magyarországot.” 
Felhívom az olvasó figyelmét, hogy Pakots pártnévként a demokrata párt két világháború közötti 
nevét említi mikor kolozsvári „nemzeti demokrata pártról” beszél. 

4  L. pl. Magyarország története 1890–1918. főszerkesztő Hanák Péter szerkesztő Mucsi Ferenc. 
Bp., 1978. Időrendi áttekintés (Összeállította: Szabó Dániel) II. kötet 1247.; Magyarország törté-
neti kronológiája. Főszerkesztő: Benda Kálmán, Bp., 1982. 799. (az adott részt készítette: Szabó 
Dániel) 
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nyomdahibás, március 11. helyett május 11. szerepel, s nagygyűléssé teszi az ala-
kuló gyűlést.5 

Valószínűleg meghatározó szerepet játszott a kolozsvári pártalakulásnak, mint 
mítosznak elterjedésében Mérei Gyula sokak, sokunk által használt pártprogram-
gyűjteménye. Ennek első kiadásában, 1934-ben6 nem szerepel a Demokrata Párt. A 
Századokban 1938-ban megjelent ismertetésében Tóth László többek között ezt is ki-
fogásolja;7 valószínűleg ezen figyelemfelhívásnak is szerepe van abban, hogy az 
1970-es évek elején megjelent, a feldolgozó részt kihagyó, de újabb pártprogramokat 
elhelyező kötetben már a Demokrata Párt is szerepel Polgári Demokrata Párt néven 
1900. augusztus 20-i alakulással és Vázsonyi augusztus 20-i beszédének 1927-es ki-
adású szövegével.8 Ezt használja Pölöskei Ferenc is, mikor Mérei gyűjtését, minde-
nekelőtt a nemzetiségi és munkásmozgalmi programokkal kiegészítve kiadja.9 

Sipos András a jó (levéltári) forrást és az 1927-es Vázsonyi kötetet egyaránt 
idézi, s ugyanígy a párt (mozgalom) lapját az Uj Századot, s utal a Vázsonyi ko-
lozsvári beszédének külön kiadására, s arra, hogy a szakirodalom, tévesen ennek 
időpontját tekinti a pártalakulásnak.10  

Egy politikai pártprogram általában egy új párt megalakulásakor, vagy egy-egy 
választási kampány idején jelenik meg. Funkciója, a két eseménytípusnál azonos, 

 
5  Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901–1904). Budapest, 1963. 123. 

Mivel nemcsak a könyveknek, hanem a nyomdahibáknak is van sorsa, ez a májusi dátum került be 
a Magyar történelmi kronológia Gunst Péter által szerkesztett 1968-ban, s azóta többször is megje-
lent kiadásába. Lásd például. Bp. 1979. 386. 

6  Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok 1867–1914. Bp. 1934. 
7  Századok, 1938. 263. 
8  Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai (1867–1918). Bp., 1971. 274–288. Nem elő-

ször fordul elő, hogy Vázsonyi beszédébe beleszövi a pártprogram szövegét, s az ilyen beszédet 
legkésőbb az 1927-es Vázsonyi gyűjtemény óta sokszor magának a programnak tekintik. 1897-ben 
jelenik meg például Mit akar a demokrata párt? A demokrata párt községi programja. Elmondta a 
párt 1897. november 7-én tartott közgyülésén Dr. Vázsonyi Vilmos Kiadja: A Demokrata párt Bu-
dapest, Nagymező-utcza 21. sz. című kiadvány. Bár ez még tartalmazza magát a pártprogramot, s 
az ezt bemutató beszédet is.   

9  Pölöskei kiadása már a március 11-i dátumot használja, jelezve, hogy a mozgalom lapja erre utal. 
Ugyanakkor programként a már említett kolozsvári beszéd Mérei Gyula által is idézett szövegét 
veszi át. Azt állítja, hogy márciusban még nem készült el a végleges program, s ezért van szükség 
a kolozsvári beszéd közlésére. Érdekes módon a közlés fejlécében az augusztus 20-i beszéd szere-
pel, a forrásmegjelelésként az Uj Század 1900. március 18-i számát, és Mérei Gyula 1971-es kiad-
ványát jelölve meg. Mérei Gyula–Pölöskei Ferenc: Magyarországi Pártprogramok 1867–1919. 
Bp. 2003. 184. a szöveg 184–196.  

10  Siklós András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten 1890–1914. Bp., én. (1996). 57. Las-
san a szakirodalomba is bekerül ez a helyes dátum, vagy az említett monográfia, vagy Siposnak a 
Műhely 1998 (XXI. évf.)/1. számában megjelent „Polgár a politikában: Vázsonyi Vilmos. A polgár 
politikai belépője” című tanulmánya, vagy a Pölöskei féle programgyűjtemény alapján. L. pl. 
Simándi Irén: A nők parlamenti választójogának története Magyarországon, 1919–1945 című 
Rubicon cikkében (2009/4).  
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de a kettős funkcióból az első eseménynél (pártalakítás) az „elvtársak”11 – hogy a 
korban több párt, és pártvezető így Vázsonyi által is használt kifejezést említsem – 
tömörítése az elsődleges, és a szélesebb értelemben vett támogatók megszerzése, 
megerősítése a másodlagos, addig a választások előtt a fontossági sorrend fordított.  

A Demokrata Párt alapító programot adott ki 1900. március 11-én, a tényleges 
megalakuláskor, amely már korábban megfogalmazódott és ismert volt. Alapvető-
en a meglévő, és saját körön belül toborzandó hívek összefogására törekvő szöveg-
ről van szó, ami abból is látszik, hogy viszonylag hosszú – kifejtő stílusú – prog-
ramszöveggel találkozunk, (természetesen a később állandóan reprodukált Vá-
zsonyi beszéd, mint erre kitérek még, ennél is hosszabb és értelmezőbb). A terjesz-
tés is a saját valamilyen módon meglévő körön belüli program-összefoglalásról ta-
núskodik. A szöveg először a mozgalom (és Vázsonyi) újonnan induló lapjának 
beköszöntő, a hetilapnak programot adó írásaként jelenik meg.12 Így elsősorban 
azok jutnak hozzá, akik már valamilyen formában kapcsolódnak az alakuló mozga-
lomhoz. Elsősorban, mert azért van reakció az adott lapra, s cikkre más sajtótermé-
kekben is. A Népszava például az új hetilap első és második számára is reagál.13 

Az említett beköszöntő cikk azonos az eddig csak a belügyi levéltárban feltalált 
programjavaslattal, aminek az ott található példánya, mint az Uj Század márciusi 
datálású14 különszáma jelenik meg. Egyetlen egy mondattal találkoztam, mely a 
beköszöntő cikkben nem szerepel, de az országos radikális demokrata párt prog-
ramtervezete című szövegben igen: „A közigazgatási közegek rendőrbiráskodásá-
nak eltörlését.” Érdekes módon ez a követelés nem szerepel egyetlen egy olyan 
szövegben sem, amelyet a program kifejtésének, magyarázatának értelmezhetünk. 
Elképzelhető, hogy a programértékelő beszédek még a beköszöntő cikk és nem a 
programtervezet végső megfogalmazása alapján készültek. Ugyanakkor az adott 

 
11  A Demokrata Párt községi programjának előterjesztésekor használja Vázsonyi az elvtársak meg-

szólítást, s gúnyosan említi, hogy ez talán szokatlanul hangzik „hiszen ki hallott valaha a községi 
választásoknál Budapesten, elvről, meggyöződésről, programmról beszélni.” Vázsonyi, 1927. I. 
132. Mind 1900. március 11-én, mind augusztus 20-án az Uraim megszólítást használja, a többi 
parlamenti párt szókincsének megfelelően. Ebben szerepet játszhat az is, hogy az Országos De-
mokrata Párt már nem egy annyira zárt kör szervezete, mint a községi volt, s az is, hogy ne vádol-
hassák túlzott szocialista szimpátiával, hiszen a Szociáldemokrata Pártban az elvtárs megszólítás 
szerepelt. Hangsúlyoznom kell, hogy a korszakban használják a kifejezést elv-társ értelemben is. A 
Pester Lloyd például a március 11-i alakuló ülésről szóló beszámolójában a Gesinnungsgenossen 
kifejezést használja a résztvevőkre. Pester Lloyd 1900. március 12. este 1. A Budapesti Napló be-
számolójában is „az ország sok részéből összegyült elvtársak” kifejezés szerepel. Budapesti Napló 
1900. március 12. 4. 

12  Uj Század 1900. január 14. 1–2. Mit akarunk? 
13  Népszava 1900. jan. 20. 3.; Népszava 1900.jan. 23. 3.  
14  Csak hónap megjelölés, nap nincs megadva. A kísérő körlevél március 5-i. Magyar Országos Le-

véltár (Belügyminisztériumi rezervált iratok K-149. (Továbbiakban MOL K-149) 1900-6-184. 36. 
doboz. 
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követelés oly mérvűen fontos lehetett az adott pillanatban, hogy a Pester Lloyd már 
többször utalt alakulási beszámolójában is szerepelt.15 

Vázsonyi az alakuló március 11-i értekezleten nagy beszédet tartott, amelyben a 
jelenlévőket az eléjük terjesztett program elfogadására buzdította.16 A jelenlévők 
meghatározó személyiségei ismerték már a programot, az Uj Század beköszöntőjé-
ből és az értekezlet előkészítő anyagaként kiküldött – mint említettem – azonos 
szövegű programtervezetből, s abból, hogy egy nappal az értekezlet előtt előta-
nácskozást tartottak, ahol az értelmezésekkel kapcsolatos kérdések felmerülhet-
tek.17 A négy órát tartó értekezletnek csak fele idejét vette el Vázsonyi előterjeszté-
se és az arról folytatott vita, amelyben többen már a második napirendi pontról a 
párt kívánt nevéről beszéltek. A felmerült program-kiegészítések: a vízszabályozás 
államosítása, a biztosítás államosítása, a vadászati törvénynek a földművelők érde-
kében való módosítása s a szőlőművesek szabad borárusítása elfogadtatik, mint a 
program része, de nem jelenik meg Vázsonyi programszerű beszédében még au-
gusztusban sem.18 Egy javaslat sorsáról való döntést az ülés a párt ekkor megvá-
lasztott elnökségére bíz: ez dr. Csillag Károly szabadkai ügyvéd előterjesztése, 
mely szerint „Olyan nemzetiségi törvényt követel, mely a magyar faj szupremá-
cziáját biztositja a nemzetiségek fölött, a nélkül, hogy türelmetlen volna irántuk.”19 

A szimpatizánsok Vázsonyi programot taglaló és értelmező beszédét csak az Uj 
Századból ismerhetik meg. A (még) kívülállók egyéb sajtótermékekből ismerked-
hetnek meg mind a programmal, mind az ülés lefolyásával és valamennyire Vá-
zsonyi beszédével is. Csak néhány példát említek. A szociáldemokrata Népszava 
csak konstatálja a párt megalakulását és visszautal korábbi, az Uj Század program-
ját részben jóváhagyó, részben kritizáló közleményére.20 A Pester Lloyd21 esti ki-
 
15  Pester Lloyd 1900. március 12. este 1.  
16  Magán a Demokrata Kör helységében tartott gyűlésen a mozgalom lapja szerint 400-an vettek 

részt (Uj Század 1900. március 18. 3. A Pesti Hirlap, amely igen közel áll Vázsonyihoz, s amely-
nek vezércikkírója is volt, 300-400 főt jelez (Pesti Hirlap 1900. március. 12. 2.) A hatósági ellen-
őrül kirendelt rendőr, Czájlik Alajos VII ker. rendőr-tanácsos szerint körülbelül 200 személy volt 
jelen. (MOL K-149. 1900-6-184.) 

17  L. Uj Század 1900. március 4. 1. és (MOL K-149. 1900-6-184.) 
18  Az javaslatokat ismerteti a Pesti Hirlap, az Uj Század és a rendőri beszámoló az alakuló ülésről. 

Van olyan momentuma a vitának, ami a sajtóközleményekbe nem kerül be. Így a hitbizományok 
eltörlésének programbavétele, Kirchknopf Mátyás ágfalvai bírótól. Két oka lehet a kimaradásnak, 
vagy a rendőrtisztviselő értette rosszul a javaslatot, vagy, s ez a valószínűbb az ülés elnöksége nem 
akarta Kirchknopfot zavarba hozni azzal a megjegyzéssel, hogy ez már az eredeti javaslatban is 
benne van.  

19   Uj Század 1900. március 18. 9. Érdekes módon a rendőri jelentés szerint Csillag nem javasolta vé-
leményének a programba való beépítését. (MOL K-149. 1900-6-184.) Egy ilyen nemzetiségileg in-
toleráns javaslat elég furának tünhetett egy olyan összejövetelen, ahol többen magyar nyelvtudá-
suk hiányosságai miatt németül akartak hozzászólni. 

20  Népszava 1903. március 13. 3. „ez az első demokrata értekezlet is csak azt mutatta, hogy egy ilyen 
párt megalakulása és megerősödése számára, Magyarországon a szükséges előfeltételek hiányoz-
nak.”; és Népszava 1900. január 20. 3. „Dr. Vázsonyi Vilmos a mai társadalmi rend keretében akar 
segiteni azokon az áldatlan viszonyokon, melyek társadalmunkat lenyügözik. Nekünk megvan a 
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adásának első oldalán foglalja össze az alakuló ülés eseményeit, s a program leg-
fontosabb pontjait. Egyértelmű, hogy e cikk ismeretében bármely polgár eldönthet-
te, (ha Vázsonyi és a másik ismertebb név Kasics Péter eddigi tevékenysége alap-
ján nem tudta volna,) hogy tovább érdeklődik-e a párt iránt. Hasonlók mondhatóak 
el a Pesti Hirlap beszámoló közleményéről,22 amely inkább Vázsonyi beszédén ke-
resztül mutatja be a programpontokat. Ez a közlemény is elégséges információt 
nyújthat az eddig a mozgalmon kívülieknek, a Pester Lloydhoz hasonlóképpen vi-
gyázva arra, hogy ne tűnhessen elfogultnak sem az új párt mellett, sem azzal szem-
ben. Úgy tűnik, mindennek ellenére, hogy az adott cikkek szerzői, vagy szerzője az ala-
pításnak részvevő hallgatója volt, esetleg a Pesti Hirlaphoz közismerten kötődő Vá-
zsonyi adta az információt, vagy készítette a beszámolót. A Budapesti Napló a főbb 
események mellett több programpontot is szó szerint idéz a párt bemutatásakor.23 

A programvitával megegyező hosszúságú volt az alakuló ülésen a párt nevéről 
folytatott vita. Alapvetően két hagyomány negatív vagy pozitív értelmű felhaszná-
lásának javaslatával találkozunk. Az egyik az észak-nyugat magyarországi részben 
a soproni (radikális) párt köré gyülekezők javaslatai, akik a (Katolikus) Néppárttal 
szemben a Radikális Néppárt nevet preferálnák, míg az Alföldről jövők valamikép-
pen belefűznék a névbe a Független kifejezést is, amely az ellenzékiségben vonzó 
függetlenségihez hasonlít, s a párt úgyis a 48-as hagyományok életbentartója akar 
lenni. A végül elfogadott Radikális Demokrata Párt név egyrészt az észak-nyuga-
tiak részéről merül fel, másrészt, mint a két szélsőség közötti kompromisszum je-
lentkezik Vázsonyi és Kasics javaslatában. Ezt a nevet a szervezés korszakában va-
lóban csak az utolsó pillanatban használják, szinte mindig a demokrata kifejezés 
jön elő. Ha megnézzük a pártprogram-tervezetnek Vázsonyi beszédgyűjteményé-
ben közölt faximiléjét, Vázsonyi kézírásával ott is a Demokrata Párt elnevezést 
használja címként, bár a szövegben a radikális demokrata párt kifejezés szerepel.24 
Érdekes módon a nyomtatott szövegekben (mind az Uj Század beharangozó cikké-

                                                                                                                            
saját meggyőződésünk arról, hogy a társadalmi rend a mai keretben gyökeresen nem javitható 
meg. Miután azonban Dr. Vázsonyi s lapja bizonyos pontig velünk egy csapáson halad s ezáltal tö-
rekvéseink, czéljaink előrehaladásában segitségünkre van, készséggel jegyezzük fel Dr. Vázso-
nyinak azt a jó és tisztességes szándékát, mely őt ez alkalommal is vezeti. 

 Dr. Vázsonyi e lapjában is az általános s titkos választási jog, a gyülekezési, egyesülési jog s az 
agitácziószabadság hivének vallja magát.”  

21  Pester Lloyd 1900. március 12. este 1. 
22  Pesti Hirlap 1900. március 12. 2–3.  
23  Budapesti Napló 1900. március 12. 4.; Az új párt létéről a legfurcsább helyeken is említés történik. 

Az Olvasd! című (zug)lap, melynek hiressé-hirhedté vált szerkesztője, Szeles Adorján tett kísérle-
tet a Hentzi szobor felrobbantására, 1900. augusztusában beszámol egy „radikális” pártprogramról, 
„új 12 pontról” amely először 1898 majd 1900 március idusán került a nagyközönség elé, hangsú-
lyozza, hogy e program nem Vázsonyi pártjáé, s nem Eötvös Károly által fogalmazódott. Olvasd! 
1900. augusztus 3–4. 

24  Vázsonyi, 1927. I. 135. 
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ben, mind a pártprogram tervezetben) a radikális demokrata párt kifejezés helyén a 
szövegben a radikális demokrácia szófordulattal találkozunk.  

Ugyanakkor ő a radikális demokrata kifejezést magára már korábban is használ-
ta. 1898 januárjában nyilatkozik, hogy már nem a függetlenségi párt híve, amely-
nek színeiben 1896-ban két választókerületben is indult és vesztett, de továbbra is 
radikális demokrata.25 Az alakuló ülésre készített programtervezet nyomtatvány 
címe azonban már „Az országos radikális demokrata-párt programm-tervezete”.  

A Radikális Demokrata Párt megalakulása után megerősödik a feszültség a pár-
ton belüli csoportok, avagy személyek között, az észak-nyugati országrészből jövő 
politikusok s Kasics Péter egyre kevésbé elfogadható a budapestiek, s részben az 
alföldiek számára.26 Egy ideig a párt lapja, az Uj Század tagadja az ellentétek léte-
zését s részben azok tartalmát is,27 majd szeptemberben már ilyen mondatok jelen-
nek meg a pártlapban: „Csak most értjük az országos értekezleten fölmerült meg-
döbbentő jelenségeket. Csak most értjük, miért ragaszkodtak oly makacssággal 
elébb a »radikális« majd a »radikális néppárt« elnevezéshez, miért toporzékoltak a 
»független vagy 48-as demokrata« czim ellen. … Most már sejtjük, hogy azok a 
konvektikulumok, melyek a párt alapítóinak háta mögött tartattak, azt czélozták, 
hogy agrár-antiszemita kakuktojások helyeztessenek el a mi kis, tiszta demokrata 
fészkünkben. … Mindenki látta a jövevény-elemek által szőtt intrikát és mélysége-
sen elkedvetlenedett. Madarász József e jelenetek miatt köszönt le a tiszteletbeli el-

 
25  „Sohasem titkoltam, söt programmbeszédeimben is nyíltan hirdettem, hogy az én politikai hitval-

lásom lényege nem a függetlenségi eszme, hanem a radikális demokráczia. Ezt kerestem a függet-
lenségi pártban, de csalódtam és nem vagyok olyan félénk, hogy csalódásomat elleplezzem. Több 
mint egy esztendeje, hogy a függetlenségi párttal megszakítottam minden összeköttetést, anélkül, 
hogy elveimen bármit változtattam volna. Radikális demokrata vagyok és sovárgom azt a pillana-
tot, mikor lesz végre Magyarországon őszinte, igazi radikális párt.” Országos Hirlap 1898. január 
30. 6. Ez után pár hónappal kisérletezik Vázsonyi először, összefogva függetlenségi politikusokkal 
a Radikális Demokrata Párt megszervezésével. L. Farkas József: „Földet és jogot a népnek” (A 
függetlenségi baloldal útkeresése. Sima Ferenc útja a radikalizmusig) Tanulmányok Csongrád 
megye történetéből. XVI. Szeged 1990. 304. Farkas a Demokrata Pártot részben személyi átfedése 
következtében is a Radikális Demokrata Párt egyenes utódjának tekinti. Ő is a március 11-i dátu-
mot és az Uj Századot, valamint a belügyminiszteri levéltárat adja meg forrásként. Az Olvasd! 
Azért hangsúlyozza az „új 12 pont”-nak Vázsonyiéktól való eltérését, mert már 1898-ban is az ak-
kori Radikális Demokrata Párt egy leszakadt csoportja fogalmazta azt meg, amely 1900-ban is a 
nyilvánosság elé lép. Az ok lehet az új Vázsonyi-párt szervezése, de akár március idusa is.  Az 
1898-as szervezésre l. Farkas, 1990. 310. Az 1900-asra MOL K-149 1900-6-184.  

26  L. Sipos, 1998. 57. 
27  Elvégre olyanokat írnak, hogy a párt elnökségének tagja egy interjúban, amelyben megkérdezték 

arról, hogy mit ért radikalizmuson, azt felelte: „Először agyonütjük a zsidókat, azután a papokat és 
azután az uri csőcseléket.” Uj Század idézi a Friss Ujságból 1900. augusztus 12. 10.  
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nökségről.”28 Végül bejelentik, hogy egy sor elnökségi tag, mindegyik Nyugat-
Magyarországról, kilépett a pártból.29 

Ugyancsak szeptember 30-án, a kilépések hírül adásával egyazon oldalon jele-
nik meg az Uj Században: „Kolozsvári elvtársaink kérésére kiadtuk azt a beszédet, 
melyet pártunk programjáról dr. Vázsonyi Kolozsvárott tartott. A füzet címe: „A 
demokrata párt programja” 27 nyomtatott oldalra terjed s ára 20 fillér.” Feltételez-
hetjük tehát, hogy az adott szöveg, már az új összetételű párt programja, s a név: a 
Demokrata Párt, radikális kifejezés nélkül nem annyira azon alföldi álláspontok 
tükröződése, amelyek szerint a magyarok nem értik a radikális kifejezést, hanem a 
szakítás megjelenítése. 

Ez a kiadvány, illetve ennek egy része szerepelt először a Vázsonyi beszédei… 
című kiadványban, majd annak nyomán valamennyi pártprogramkiadványban. Már 
Sipos András is utalt arra, hogy a kolozsvári augusztus 20-i Vázsonyi beszéd ha-
sonlít a márciusira,30 ami egyértelmű, s felveti azt a lehetőséget, hogy Vázsonyi 
Vilmos szövegeit nagyrészt, s nemcsak a programpontok felsorolásánál olvasta.31 
A kiadvány egy részét említettem, mivel az 1927-es publikálók a gyűjteményes kö-
tetből kihagyták azokat a részeket, amelyek az eltelt közel három évtized, illetve a 
változások következtében érdektelennek, avagy zavarónak tűntek a számukra. Így 
az 1900-as kiadvány 40%-a hiányzik a gyűjteményekből.32 

Ha már a programról beszélünk, kissé zavaros az adott párt eredeti neve is. Nem 
kérdéses, hogy 1900. márciusi megalakulásakor a pártot nem pusztán Demokrata 
Pártnak, avagy Országos Demokrata Pártnak, hanem Radikális Demokrata Pártnak 

 
28  Uj Század 1900. szeptember 23. 2. Madarászt a március 11-i alapító ülésen díszelnöknek választot-

ták meg, és ő büszkén vállalta e tisztséget. 
29  Uj Század 1900. szeptember 30. 10. A kilépés nem jelentette az adott személyeknek a politikából 

való kivonulását. Például 1900. október 14-én Siklóson a soproni radikális párt nagygyülést tartott 
„Mit akar a radikális párt?” témával. A szervezők és a szónokok korábban Radikális Demokrata 
Párthoz tartoztak. MOL. K-149. 1900-6-993. Sopron vármegye főispánjának október 17-i jelentése 
a gyűlésről. 

30  Sipos, 1998. 57. 
31  Vázsonyi felesége visszaemlékezésében arról ír, hogy férje felolvasta neki a pártprogramot, s az 

mindenképpen hosszabb volt, mint másfél óra, hiszen a visszaemlékezés szerint a hölgy másfél óra 
múltán már elbóbiskolt. Így az adott szöveg nem lehet a „szikár” program, hanem annak valame-
lyik kifejtő, értelmező, magyarázó változata. Hangsúlyoznom kell, hogy Vázsonyiné visszaemlé-
kezése nem okvetlenül megbízható, mivel például a beszédfelolvasást valamikorra 1899 őszére te-
szi. S ha ez igaz, akkor a teljes program és beszéd szöveg már sokkal a „szikár” program publiká-
lása, 1900. január 14. előtt kész volt. A bizonytalanságot növeli, hogy a felolvasás estéjén érkezett 
meg Erzsébet királyné halálának híre. Ez esetben a programnak 1898. szeptemberében kellett vol-
na elkészülnie, ami erősen valószínűtlen. Vázsonyi Vilmosné: Az én uram. Bp., 1931. 138–139. 
Nem lehet szó az 1898-as Radikális Demokrata Párt megalakulásáról, mert annak Sima Ferenc írta 
a programját. Farkas, 1990. 304. 

32  Érdekes módon a mottóul választott Pakots által a képviselőházban felolvasott Vázsonyi idézet 
sem az 1927-es kötetből, hanem az eredeti 1900-as kiadványból származik. Ugyanígy nem szere-
pelnek az 1927-es kötetben, s ebből következően a programgyűjteményekben sem azok a monda-
tok, amiket az Uj Század 1900-ban idéz a beszédből. Uj Század 1900. augusztus 26. 3–4.  
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nevezték el. Úgy tűnik, hogy 1900. augusztusa után a radikális kifejezés lekopik a 
pártnévről, s marad a Demokrata, avagy Országos Demokrata Párt elnevezés. A 
Polgári Demokrata Párt névvel a korszakban nem találkoztam, annak ellenére, 
hogy Vázsonyi mind a március 11-i, mind augusztus 20-i beszédében (legalábbis 
azoknak nyomtatott variációjában) egyértelműen fogalmaz. „E programmunkban 
megvonjuk a határt a demokráczia és szociáldemokráczia közt. Megvonjuk a határt 
abban, hogy mi nem a gazdasági egyenlőség alapján állunk, melyet elérhetetlennek 
tartunk, hanem a gazdasági igazság alapján. Mi nem kívánjuk, mint a szociálde-
mokrácia, a termelési eszközöknek társadalmi, vagy állami tulajdonba való vételét, 
mi az egyéni tulajdon elvén állunk, maradunk, de kívánjuk azt, hogy az állam gaz-
dasági politikájában ne az erőseket támogassa, hanem gondoskodjék arról, hogy a 
versenyben a kicsinyek az állam támogatásával helyüket megállhassák.” A „nem 
vagyunk szociáldemokraták” állítás igen hangsúlyos a Demokrata Párt köreiben. 
Vázsonyi brosúrában publikált augusztus 20-i beszédében sértve fogalmaz: „Hi-
szen rólam már is azt írta egyik kolozsvári napilap, hogy szociálista vezér vagyok. 
Köszönöm, hogy nem tett meg anarchistának, hiszen már egy árba került volna. 
(Derültség.) Nem vagyok szocziálista, ha az volnék, nyíltan bevallanám és ott álla-
nék a szocziálista párt soraiban. Még mindig jobb társaságban volnék, mint ama 
üresfejűek közt, akik államférfiaknak tartják magukat, mert nagyképűek és szívte-
lenek. Demokraták vagyunk, akik a mai termelési rend keretében akarjuk diadalra 
vinni a népállamot és megoldani a szociális problémákat.” Úgy vélem az igen elter-
jedt Polgári Demokrata Párt elnevezés az 1944-es Polgári Demokrata Párt áthallá-
sából keletkezett, tulajdonképpen 1945 előtt nem is használták.33 

Ha közelebbről megvizsgáljuk az általunk használt programot, alakulási időt, 
pártnevet, úgy tűnik, semmi sem felel meg az eredetinek. Nem akkor, nem azzal a 
programmal, nem azon a néven alakították meg Vázsonyi és „elvtársai” a pártot. 

Ugyanakkor, ha a lényegre koncentrálunk, megállapíthatjuk a pártprogram lé-
nyege benne van az így feltételezhetően soha el nem hangzott 1927-ben „korszerű-
sített” kolozsvári beszédben. Annak persze eredeti szövegével is vannak, lehetnek 
problémák, erre csak egy példát: a Vázsonyi által kifogásolt „szocialista” megne-
vezés a Magyar Polgár című kolozsvári lap augusztus 21-i számában jelent meg: 
„A budapesti szocziáldemokrata párt mintájára az ország nagyobb városaiban de-
mokrata pártokat akarnak alapitani. Igy Kolozsvártt is. A Kolozsvártt alakitandó 
demokrata-kör ügyében tegnap délelött látogatott előértekezletet tartottak Deáky 
Albert ügyvéd elnöklete alatt. Az értekezletre Vázsonyi Vilmos a budapesti szo-
cziál demokrata párt egyik vezére és a mezőturi demokrata párt két tagja: Bencsik 
László ügyvéd és Farkas Antal tanár Kolozsvárra jöttek…”.34 De ez sem változtat 
 
33  A Polgári Demokrata Párt név születésére L. Balogh Sándor – Izsák Lajos: Pártok és pártprog-

ramok Magyarországon (1944–1948) 1977. Bp. 40.; Izsák Lajos: Polgári ellenzéki Pártok Ma-
gyarországon 1944–1949. Bp. 1983. 12–13.  

34  Magyar Polgár 1900. augusztus 21. 5. Különben a Magyar Polgárnak nem nagyon tetszik a De-
mokrata Párt és annak kolozsvári megjelenése. Vezércikkében a pártgyűlés meghívójának szöve-
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azon, hogy ami eljutott a meglévő és jövőbeni támogatókhoz, az nem a tényleges 
Vázsonyi beszéd volt, az csak a gyűlés feltételezhetően nem túl számos résztvevő-
jéhez jutott el, hanem az írás. Bajban akkor volnánk, ha a kettő nem kvadrálna. Így 
nem tehetünk mást, mint még egyszer leszögezzük, a Demokrata Párt alapításának 
konstrukcióját Vázsonyi, volt harcostársai és a vele foglalkozó történészek közösen 
készítették és feltételezhetően tartalmilag nem túlságosan megváltoztatva az ese-
ményeket és szövegeket. 

 
 

AZ ORSZÁGOS RADIKÁLIS DEMOKRATA-PÁRT  
PROGRAMM-TERVEZETE35 

 
Dönthetetlen a nép akarata, ha egyetért, ha egybeforrt. De a magyar nép közjogi, 
nemzetiségi és felekezeti darabokra szakadt, pártjai ezen elválasztó kérdések sze-
rint alakultak. Meddő küzdelmekkel évtizedeken át elterelték figyelmét a küzdelem 
egyetlen érdemes czéljától, a népállamtól. Uj keretekben igy tért vissza az 1848-
ban megdőlt rendi Magyarország. A papiros betüi megváltoztak, de a valóságban 
ma is a rendi társadalom tényezői parancsolnak, frigyet kötve a reakczió uj, a régi-
eknél is szivtelenebb tényezőjével, a kapitalizmussal. 

Mi látjuk e helyzetet, felismertük az igazságot és maroknyi-csoportunk kibontja 
a radikális demokráczia zászlaját a magyar népállamért, az ujkori rendi állam ellen. 
A ki velünk együtt vallja az alapvető elvet: „A haza a népé!” – testvérünk, bajtár-
sunk, bármilyen legyen közjogi felfogása, vallása, nemzetisége. 

Rendületlenül hivei vagyunk az ország függetlenségének, de a mult és a jelen 
tapasztalataiból megtanultuk, hogy ehhez a független, szabad és boldog népen át 
vezet az út. A népállam diadalával születhetik csak meg a független Magyarország, 
míg az egyoldalu közjogi harczok a nép erejét hiába emésztik és a népet a nagy 
végczéltól mindjobban eltávolitják. 

A népállam az igazi nemzeti és független állam és három oszlopa: az egyenlő 
jog, az általános kultúra és a gazdasági igazság. 

Az egyenlő jog nevében követeljük a rendi állam minden maradványának elta-
karitását, a születés és a vagyon minden előjogának megszüntetését.  

A parlament csak a képviselet látszata, ujkori rendi tábla, ha benne nem a nép 
szervezkedett a törvényhozás munkájára. Igazi népképviseletet követelünk tehát, 
általános, közvetlen és titkos választási jogot, a fuvarpénzek alakjában törvénye-
sitett vesztegetés eltörlését és a kisebbségek képviseletének törvényes biztositását. 

                                                                                                                            
gében csemegézve (ez valószínűleg a március 11-i és augusztus 20-i Vázsonyi szövegek valamifé-
le kompilációja, egyrészt azzal vádolja a demokratákat, hogy nem elég ellenzékiek, másrészt a tár-
sadalom demokratizálására nem fordítanak elég figyelmet. Magyar Polgár 1900. augusztus 22. 1–2. 

35  MOL K-149. 1900-6-184. 
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Valljuk, hogy a népállamban a közigazgatás is csak a nép szervezete lehet. Kö-
veteljük tehát a bürokratikus közigazgatás visszaszoritását, az önkormányzat kiter-
jesztését, a hübéri jellegü virilizmus eltörlését és az általános választói jogot a tör-
vényhatóságokban, valamint a községekben. 

A változó kormányok önkénye ellen, a szabadság biztositására követeljük a 
tisztviselők jogainak és kötelességeinek törvényes szabályozását és birói oltalmát, a 
polgárok részére pedig azt a jogot, hogy a közigazgatás minden ténye ellen függet-
len biróságnál kereshessenek orvoslást. 

De a bírói függetlenséget biztosítva csak akkor látjuk, ha a bíró nem a kormány 
tetszése szerint marad, vagy halad a rangsorban. Követeljük tehát a bírói független-
ség hatályosabb biztosítását, a bírói hatalom függetlenítését a végrehajtó hatalom 
befolyásától és követeljük, hogy a közvád is a teljes bírói függetlenség alapján 
szerveztessék. 

A közszabadság oltalmára igazi esküdtszéket követelünk, mely a nép minden 
rétegét magában foglalja, nem a hatóságok döntő befolyásával alakul és minden 
sajtóvétség és politikai deliktum fölött ítélkezik.  

A jelen a többségé, de a jövendő mindenkié és megszerzéséért küzdeni minden-
kinek joga van. Követeljük az agitáció szabadságát, a szabad egyesülést, a szabad 
gyülekezést és a szabad sajtót. A közigazgatási közegek rendőrbiráskodásának el-
törlését. A kormány rendeleti jogának alkotmányos megszoritását. Az egyéni sza-
badság szigoru biztositását, birói oltalmat a belföldi számüzetés, a politikai czélok-
ra felhasználható tolonczozás ellen. 

Az egyenlő jog nevében követeljük a katonai osztály előjogainak eltörlését. A 
polgár fegyverben is az általános törvények és bíróságok oltalma alatt álljon és 
csak fegyelmi kihágásait bírálhassák el a katonai hatóságok. A parlament hatásköre 
terjesztessék ki a hadügy egész körére, hogy a nemzeti akarat dönthetetlenül ural-
kodjék a hadseregen. És hogy a dolgos nép ne eméssze föl erejét szükségen túl a 
katonai szolgálatban, követeljük a katonai szolgálati idő leszállítását. 

Egyenlő jogot követelünk a vallásfelekezeteknek is. Népállamban egyik vallás 
sem élvezhet több jogot, mint a másik és az állam kötelessége csak az lehet, hogy a 
vallások háborítatlan gyakorlását biztosítsa. Követeljük tehát az állami és egyházi 
feladatok teljes szétválasztását, a vallásfelekezetek egyenjogúságának és önkor-
mányzatának törvényes biztosítását. 

De az egyenlő jogban összeforrt nép szabadságát okosan csak akkor élvezheti, 
ha a tudás elemei fölvilágosították és a polgári kötelességek teljesítésére fegyel-
mezték. Az általános kultúra nevében követeljük tehát az ingyenes állami népokta-
tást; a néptanítók ingyenes állami képzését és fizetésük fölemelését; minden közép-
iskolában, valamint az egyetemekben nagyszámú és elég bő ösztöndíjak rendszere-
sítését vagyontalan, kiváló tanulók részére és a községi népkönyvtárak kötelező 
szervezését. 

A gazdasági igazság elve tetőzi be a népállamot. Az egyenlő jog és általános 
kultúra által szabadságra fölnevelt nép boldog és egyetértő csak akkor lehet, ha a 
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nemzeti vagyon megoszlása arányos és igazságos; ha nem halmozódnak föl egy kis 
rétegben a nagy tőkék, míg a nép sokasága szegény és magának az emberi lét és 
kultúra szükségleteit megszerezni nem képes. A gazdasági egyenlőség szép és ne-
mes álom, de el nem érhető. A gazdasági igazságot azonban a népállam megvaló-
síthatja, ha a gyengéket óvja, védi és hathatósan támogatja, hogy a versenyben a 
nagyokkal szemben megállhassák helyüket. 

Követeljük tehát a gazdagok hitbizományának eltörlését és e helyett a szegé-
nyek hitbizományát, a házi tüzhely védelmét, hogy a szegény sorsu polgár csekély 
értékü ingósága és önfentartására szolgáló darabka földje végrehajtás alá ne kerül-
hessen. 

Követeljük a megélhetést nehezítő fogyasztási adók fokozatos megszüntetését, 
az árucikkek mesterséges drágítására irányuló összebeszélések, ringek és kartellek 
törvényes tilalmazását és büntető megtorlását. 

Követeljük a fokozatos jövedelmi adót, a megélhetésre szükséges jövedelem 
adómentességével. A kuszált, igazságtalan, érvényben lévő egyenes adók eltörlését. 

Követeljük a kiviteli jutalmak és a nagy tőke hasonló állami becézgetéseinek 
megszüntetését. 

Követeljük a kisiparos és kisgazda hathatós állami támogatását. 
Hivei vagyunk az önálló vámterületnek, mert azt akarjuk, hogy a magyar nép 

szabaduljon ki az osztrák nagytőke rabságából; de czélravezetőnek csak akkor tart-
juk, ha nem a hazai spekulánsok és kizsákmányolók nyereségét szaporitja, ha való-
ban az egész nép gazdasági erejét izmositja. 

Becsületet és szabadságot követelünk a munkának. Követeljük tehát mindazon 
törvények eltörlését, melyek a régi jobbágyságot ujitják föl, midőn a munkást bün-
tető kényszerrel szoritják magánjogi kötelmek teljesitésére. 

Rendszeres munkásvédő törvényeket követelünk, kötelező munkásbiztosítást 
aggkor és rokkantság esetén, a bérmunkások mindenrétege számára, ideértve a ma-
gánhivatalnokokat is. Munkáskamarák szervezését. Igazi vasárnapi munkaszünetet. 
Az iparban a nyolc órai munkaidő fokozatos megvalósítását. A tisztességes bér és 
emberséges munkaidő elvének érvényesítését minden állami és községi vállalatnál. 

Ezt hiszszük, ezt valljuk, ezért alakultunk. Nem gyülölködés, nem harcz – béke 
a mi czélunk. A míg az állam és a nép törekvéseikben össze nem forrtak, míg az ál-
lamnak és a népnek külön vált élete van, a társadalomban örökké lappang a háború 
és az osztályok gyülölsége minden pillanatban kitörhet, A demokráczia tehát az 
igazi és igazságos rend, a jog, a kultúra, a jólét, a béke! 

Egyszerü és nem is uj, a mit hirdetünk. Mi csak visszatérünk a tiszta forráshoz, 
a szabadelvüség által elárult márcziusi demokráczia hagyományaihoz. Jelszavunk: 
A haza a népé! A ki hiu káprázatok és elpazarolt küzdelmek helyett részt kér ma-
gának a nép uj honfoglalásának nehéz munkájából, jöjjön közénk, tartson velünk. 
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NŐK ÉS A TÁRSADALOM 
A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN  

MAGYARORSZÁGON1 
 
 
 
A magyar társadalom a 20. század második felében jelentős változásokon ment ke-
resztül. Az átrendeződési folyamatok két időszakban voltak igen dinamikusak: elő-
ször 1945 és 1970 között, majd a nyolcvanas évek utolsó harmadától az ezredfor-
dulóig. Mindkét esetben egy-egy teljes körű, ám ellentétes előjelű rendszerváltás 
volt az átalakulás oka, amelyeket általános jelleggel sokan és sokféleképpen pró-
báltak meg értelmezni, a társadalmi nemek2 szempontjaiból azonban ezt viszonylag 
ritkán tették meg. A család, háztartás, női szerepfelfogás elemzése révén az e téren 
mutatkozó hiányok mérsékléséhez (is) szeretnék hozzájárulni.  

 
 

A DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK3 
 
A 20. század második felében a magyar társadalom nemek szerinti megoszlásában 
nem történt jelentős változás a korábbi időszakhoz képes. A húszas-harmincas 
években már meglévő nőtöbblet a háború következtében jelentősen nőtt, és a kor-
szakban végig megmaradt, bár 1949 és 1970 között átmenetileg csökkent, a hetve-
nes évek elejétől ismét jelentősen növekedett. A negyvenes évek második felének 
nőtöbblete nyilvánvalóan a háborús események következménye, a hetvenes évektől 
ismét növekvő nőtöbbletet pedig elsősorban a férfiak rosszabb halálozási aránya, 
magasabb halandósága okozza.  

 
 
 

 
1  A tanulmány a Rubicon folyóirat által 2009 áprilisában szervezett konferencián elhangzott előadás 

alapján készült. 
2  A társadalmi nemek kutatása, mint önálló részdiszciplína gyakorlatilag az elmúlt évtizedben hono-

sodott meg Magyarországon. A Budapesti Corvinus egyetemen önálló kutatási centrum jött létre. 
A témakörhöz lásd – a teljesség igénye nélkül – többek között Pető Andrea és Hadas Miklós írása-
it. 

3  A demográfiai és a foglalkozásszerkezeti változások összefoglalása során a KSH adataira és az en-
nek összegzésével készült Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében című 
munkámra támaszkodtam. 
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A NÉPESSÉG NEMEK SZERINTI ARÁNYA 1930−2009 
 

Év 1000 férfira jutó nők száma 
1930 1044 
1941 1043 
1949 1081 
1960 1073 
1970 1063 
1980 1064 
1990 1081 
1996 1091 
2001 1102 
2009 1107 

 

(Forrás: A népszámlálások demográfiai adatai, Magyar Statisztikai Évkönyv) 
 

A népességi előre számítások szerint a nőtöbblet tartósnak ígérkezik. 2020-ban már 
a magyar lakosság 53,1%-a lesz nő, ezer férfira 1109 nő jut majd. A nemek szerinti 
megoszlás területileg eltérő. A kilencvenes évek első felében a nőtöbblet Budapes-
ten volt a legmagasabb: 1164, a vidéki városokban 1086, a községekben 1051 volt 
ugyanez a mutató. A különbséget alapvetően az okozta, hogy a főváros népessége 
elöregedettebb, mint a vidéki városoké vagy községeké. Az életkor emelkedésével 
a férfiak magasabb halandósága miatt egyre jelentősebb a nőtöbblet. 

 
A nemek arányának változása Magyarországon 1930–2009 között 

  
     (Forrás: Demográfiai évkönyv, 1999. Budapest, 2000. KSH. 422. p.) 

 
A kormegoszlás tekintetében a korábbi trendek folytatódtak, és egyre markánsabbá 
váltak. A növekvő számú idős korosztályokkal szemben csökkenő számú fiatal 
korosztályok állnak. A magyar társadalom elöregedését az átlagéletkor emelkedése 
is mutatja. 1949-ben a magyar népesség átlagéletkora 32,4 év, 1990-ben 37,3 év, 
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1995-ben pedig 37,8 év volt. A gyermekkorúak aránya a társadalmon belül 1949-
ben még 24,9% volt, 1995-ben 18,2%. A 60 éves és idősebb korosztályok létszá-
mának aránya a magyar társadalmon belül 1949-ben még csak 10,7%, 1995-ben 
pedig 19,4% volt. 2020-ra a számítások szerint az időskorúak aránya elérheti a 
23%-ot. A nők és a férfiak kormegoszlása eltér egymástól. A női népesség – miu-
tán nagyobb létszámú, és a születéskor várható élettartama is hosszabb – „jobban” 
öregszik, mint a férfi. 1995-ben az átlagos magyar nő 39,6 éves, a férfi 35,9 éves 
volt. Ugyanekkor a nők 22,5%-a, a férfiaknak pedig csak 16%-a volt 60 évesnél 
idősebb.  

 
A népesség száma Magyarországon nem és életkor szerint 1949–2003 között 

 

  
 (Forrás: Demográfiai évkönyv, 2003. Bp. KSH. 2004.) 
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A halandóság nemenkénti különbségei a fiziológiai adottságokra és a társadalmi 
munkamegosztásban észlelhető különbségekre vezethetők vissza. A férfiak halan-
dósága Magyarországon az elmúlt évtizedekben átlagosan 2 ezrelékkel magasabb 
volt, mint a nőké. Ezt a különbséget még szemléletesebben fejezi ki a nők és a fér-
fiak születéskor várható élettartamának különbsége. A nők 1950-ben 64,2 évre, a 
férfiak 59,9 évre számíthattak, az 1990-ben a megszülető lányok már 73,7 évet, a 
fiúk viszont csak 65,1 évnyi életet remélhettek.  

 
A férfiak és a nők várható élettartamának változása 1900–1999 között 
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A népesség családi állapot szerinti összetételében is jelentős változások történtek. 
1949-től 1980-ig csökkent a nőtlenek és a hajadonok aránya. Ennek oka: a házas-
ságkötések számának emelkedése, a házasodási kor csökkenése, a házasságkötési 
idő előrehozása. 1980-ban a nőtlen férfiak aránya 22% volt a felnőttkorú népessé-
gen belül, a hajadonoké pedig 13,8%. Ez a trend a férfiak esetében a nyolcvanas 
években, a nők esetében 1990-től fordult meg. 1995-ben már a férfiak 29,1%-a nőt-
len volt, a nők 19,1%-a pedig hajadon. A változások hátterében a társadalmi nor-
mák és szokások átalakulása áll, amelyek közül a hagyományos családi kötelékek 
relatív értékvesztését lehet kiemelni.  

1945 és 1960 között igen magas házassági arányszámok alakultak ki, folyama-
tosan nőtt a házasságban élők száma. A világháborút követő másfél évtizedben a 
házasságkötési arányszám 10 ezrelék körül mozgott, s néhány évben a 11 ezreléket 
is meghaladta. Ebben szerepe volt a háború miatt elhalasztott házasságok megköté-
sének, a megözvegyültek, az elváltak újraházasodásainak. Összefüggött azonban 
azzal is, hogy a háború utóhatásaként a család értéke erősödött, nőtt a családi élet 
vonzereje. Emellett a nagyarányú társadalmi átrétegződés, a munkanélküliség fel-
számolása, illetve a nők tömeges beáramlása a munkahelyekre megnövelte a párvá-
lasztási lehetőségeket is, és kedvezően hatott a házasságkötési kedvre. Ehhez tár-
sult a házasságkötések jogszabályi megkönnyítése, a megváltozott politikai rend-
szer ideológiájának megfelelő párválasztási szabadság növelése és a szülői hatalom 
csökkentése érdekében bevezetett házassági korhatár-módosítás, 1950-ben 24 évről 
20 éves korra, majd 1952-ben 18 éves korra.  

A következő 1960 és 1980 közötti periódusban a korábbi időszak 10 ezrelékes 
átlagához képest 9 ezrelékre csökkent, de ez még mindig elég magas házasodási 
kedvet takart. A nyolcvanas évek elején kezdődött az a – kilencvenes években is 
tartó – harmadik szakasz, amikor a házasodási arányok jelentős és tartós visszaesé-
se figyelhető meg. Ennek megfelelően az 1980-as 7,5 ezrelékes házasságkötési mu-
tató 1996-ra 4,8 ezrelékre süllyedt. A házasságkötések visszaesésében fontos sze-
repet játszott a népesség kormegoszlása, vagyis az, hogy folyamatosan csökken(t) a 
hajadon és nőtlen fiatal korosztályok létszáma.  

Általában megfigyelhető a házasodási kedv mérséklődése, ezzel párhuzamosan 
pedig az élettársi kapcsolatban élők számának növekedése. Jelentősen befolyásolta 
a házasságkötések számának változását, hogy mérséklődött az újraházasodási 
szándék az elváltak körében. A háború utáni évtizedekben a férfiak általában ké-
sőbb kötöttek házasságot, mint a nők, vagyis a házasságkötési életkoruk magasabb 
volt. A negyvenes évek végén az először házasságot kötő férfiak átlagéletkora 26,4, 
a nők 22,8 év volt. Ez a hetvenes évek végéig a férfiak esetében 23,8 és nőknél 
20,9 évre csökkent, majd ismételten emelkedésnek indult.  
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Magyarország népessége nem, életkor és családi állapot szerint 2008-ban 
 

 
 (Forrás: Magyarország, 2008. Bp. KSH 2009.) 

 
A családi állapot terén a legnagyobb változást a válások mutatják. A férfiak és a 
nők esetében is a háború előttinek közel tízszeresére nőtt az elváltak aránya. A vá-
lások gyakorisága az 1944/45 utáni évtizedekben szinte minden korcsoportban nö-
vekedést mutat a házasságban élők számához viszonyítva. A jelenség hátterében a 
család megváltozott szerepét és értékelését, a vallásossághoz kötődő etikai normák 
háttérbe szorulását, az értékek átrendeződését lehet megemlíteni. 1978-tól a meg-
szűnő házasságok (válás, haláleset) száma rendre meghaladta a megkötött házassá-
gok számát. 1995-ben a 15 évesnél idősebb népességen belül a férfiak 7%-a, a nők 
9%-a volt elvált.  
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A 15 éves és idősebb férfiak családi állapot szerint 1930–2001 

  
 

A 15 éves és idősebb nők családi állapot szerint 1930–2001 

  
 (Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés) 

 
Részben új jelenségként, az európai trendekkel összhangban az 1970-es évektől je-
lentősen nőtt – 25 év alatt megkétszereződött – a házasságon kívüli kapcsolatban 
tartósan együtt élők száma. Ugyanakkor jól megfigyelhetők a nagycsalád bomlásá-
nak a jelei is. 1970 és 1995 között a felére csökkent a családokkal élő rokonok 
száma. A családok átlagos nagysága is visszaesett a gyermekszám csökkenése mi-
att. 1949-ben 100 családra átlagosan 340 családtag jutott, 1990-ben már csak 300. 
A hat és annál több tagból álló családok aránya a családok összességéhez viszo-
nyítva az 1949. évi 9%-ról 1%-ra esett vissza. A korábban általános több – 3-4 – 
gyermekes családmodellel szemben a kétgyermekes családok váltak uralkodóvá. A 
negyvenes évek végén a családok 1/4-e élt gyermek nélkül, 1990-ben arányuk már 
meghaladta az 1/3-ot. A háromgyermekes családok aránya 10%-ról 5%-ra esett 
vissza. A négy vagy több gyermeket nevelő családok aránya 1949-ben még meg-
közelítette a 10%-ot, 1990-ben már az 1,5%-ot sem érte el.  
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A magyar társadalom demográfiai magatartásának átalakulását többek között az 
is mutatja, hogy 1980-ban a házas nőknek mindössze 9%-a, 1990-ben pedig már 
csak 6%-a szült négy vagy annál több gyermeket. (1920-ban ez az arány még meg-
haladta a 40%-ot.) A háromgyermekes anyák száma is erősen csökkent, a kétgyer-
mekesek szerepe vált meghatározóvá. Az elemi – 2 főből álló – családok aránya a 
négy évtized alatt 33%-ról 43%-ra emelkedett. A gyermekes házaspárok aránya az 
1949. évi 60%-ról 1990-re 50%-ra esett vissza úgy, hogy a csökkenés nagy része a 
nyolcvanas években következett be. A teljes családok aránya csökkent, a csonka 
családoké viszont értelemszerűen nőtt 1980 és 1990 között. A családok száma az 
1990-es népszámlálás adatai szerint 2,9 millió volt, családi kötelékben pedig vala-
mivel több, mint 8,6 millióan éltek. 1990-ben 3,8 millió háztartást írtak össze a 
népszámlálás során, háromnegyedük egy vagy több családot foglalt magában. A 
háztartások nagyságának csökkenése a nyolcvanas években is folytatódott, 1990-
ben száz háztartásra 266 fő jutott, ami 13 fővel volt kevesebb a tíz évvel korábbinál. 
 
 

FOGLALKOZÁS ÉS TEVÉKENYSÉGSZERKEZET 
 
Az elmúlt 60–70 esztendő során jelentősen megváltozott Magyarországon a nemek 
közötti munkamegosztás elsősorban a munkaviszonyban végzett kereső tevékeny-
ség vonatkozásában. A harmincas évektől a negyvenes évek végéig lassan, majd 
1980-ig gyorsuló ütemben emelkedett a munkát vállaló, a családba második kere-
sőként belépő nők aránya. A nyolcvanas évek elejétől viszont előbb lassan, a ki-
lencvenes években pedig gyorsuló ütemben csökkent az aktív keresők nők száma. 
A csökkenés mérsékeltebb volt, mint a férfiak körében. Ezzel párhuzamosan 1949-
től meredeken zuhant az eltartott nők száma és aránya, amíg 1930-ban a nők 76%-a 
eltartott volt, addig 1980-ban már csak 36%-kuk. Az inaktív keresők körében mind 
a nők, mind pedig a férfiak aránya 1960-ig meglehetősen alacsony volt. 1960 és 
2001 között az inaktív kereső nők száma és aránya a hétszeresére, a férfiaké pedig 
ötszörösére emelkedett.  

A női munkavállalás változásának hátterében az általános európai trendek mel-
lett, a kor sajátos viszonyai álltak. A szocialista rendszer erőforrás felélő gyakorla-
tának köszönhetően is a nők tömegesen kényszerültek munkavállalásra. 1949-ban 
még csak 1,2 millió, 1980-ban már 2,2 millió kereső nő volt az országban. Ez egy-
ben azt is jelentette, hogy a keresők ebben az időszakban végbement létszámbővü-
lésének igen jelentős része a nők munkavállalásából eredt. Mindennek természete-
sen széleskörű társadalmi következményei voltak. S a jelenség hátterében egyér-
telműen az húzódott meg, hogy Magyarországon az ötvenes és a hatvanas években 
az egykeresős családmodell életképtelenné vált, hiszen – a ritka kivételektől elte-
kintve – nem volt képes biztosítani a családok számára a megélhetési minimumot. 
A nők tömeges munkavállalása tehát nem szabad választáson alapuló döntés volt, 
hanem a megélhetés kényszeréből fakadó döntés. A nők munkavállalási kényszere 
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alapvetően átalakította a nő szerepfelfogást, a családon belüli munkamegosztás ha-
gyományos rendszerét, drasztikusan csökkentette a születések számát, amit az öt-
venes években hatalmi eszközökkel, a hatvanas évek végétől, pedig szociálpolitikai 
támogatásokkal igyekeztek ellensúlyozni, illetve ezzel próbálták a szülési kedvet 
fokozni. (Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a 20. század utolsó har-
madában kialakult kedvezőtlen demográfiai helyzet kialakulásában ezek a változá-
sok is fontos szerepet játszottak.) A női munkavállalást a korabeli propaganda az 
egyenjogúság vívmányaként kezelte, ezzel szemben a valóságban a megélhetés 
kényszere volt a valóságos ok. Zárójelben azt is meg kell jegyezni, hogy a női 
munkavállalás bővülésének a hátterében, a hatvanas években fontos szerepe volt a 
kollektivizálásnak is. A magángazdálkodás időszakában, a háztartásban és a családi 
gazdaságban tevékenykedő parasztasszonyokat nem tekintették aktív keresőnek, 
annak ellenére sem, hogy munkájukkal jelentősen hozzájárultak a paraszti gazdál-
kodás sikeréhez. A hatvanas évek elejétől, immár téesztagként napi 4-6-8 órás 
munkaviszony keretében dolgoztak, akiket így immár a statisztika is aktív kereső-
ként kezelt. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nők potenciális munka-
erő-tartalékot képeztek az erőforrásokkal meglehetősen pazarló szocialista rend-
szerben. Ha többletmunkaerő bevonására volt szükség, akkor a még kereső tevé-
kenységet nem folytató nők bevonhatók voltak, ha a tervanarchia bizonyos tevé-
kenységek leépítését követelte meg, akkor a nőket vissza lehetett küldeni a főzőka-
nál mellé. Harmadrészt a teljes foglalkoztatást a szocialista korszakban a rendszer 
szociális vívmányaként értelmezték, ezért a mezőgazdasági termelés iparszerűvé 
válásával párhuzamosan, amikor a gépesítésnek és a kemizálásnak köszönhetően 
mérséklődött a gyalogmunka iránti igény, a felszabaduló (női) munkaerőt a hetve-
nes évektől a téeszek melléküzemágaiban (varrodákban, szakértelmet nem igénylő 
összeszerelő üzemekben) próbálták meg lekötni.  

Az eltartottak arányának és számának a csökkenését a szocialista korszak első 
évtizedeit meghatározó erőltetett iparosítás mellett a jövedelemszerzési kényszer és 
a demográfiai magatartásváltozás egyaránt befolyásolta.  

Az inaktív keresők – nők és férfiak esetében – egyaránt jól látható, hogy a szo-
ciális ellátó rendszer kapacitása 1930 és 1960 között csak kismértékben változott, 
kevesen voltak a nyugdíjjogosultak. A helyzet a hatvanas évek elejétől kezdett 
megváltozni. Ekkor terjesztették ki a nyugdíjjogosultságot a téesztagokra, az évti-
zed végén bevezették a GYES-t, a hetvenes évek közepén pedig lényegében alanyi 
jogon biztosították a nyugdíjat, a nyolcvanas évek elején pedig bevezették a 
GYED-et. A férfiak és nők demográfiai helyzetének különbségei mellett a gyer-
mekvállalási támogatások kiterjesztésével magyarázható az, hogy inaktív kereső 
nők száma és aránya 1970-től dinamikusabban növekedett, mint a férfiaké.  
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A magyar társadalom gazdasági aktivitásának változása nemek szerint  
1930–2001 között 

  
(Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés) 

 
A nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségek a 20. század második felé-
ben jelentősen csökkentek. Egyértelműen mutatja ezt a két nem közötti iskolázott-
sági különbségek csökkenése, a nők felsőoktatásban részvételének tömegessé válása. 

 
A BEFEJEZETT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK SZÁMA  

ÉS NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 1941–1990 KÖZÖTT 
 

Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Év 
fő százalék 

1941 102 843   90 147   12 696 100,0 87,7 12,3 
1949 107 258   90 058   17 200 100,0 84,0 16,0 
1960 176 141 136 010   40 131 100,0 77,2 22,8 
1970 300 558 206 897   93 661 100,0 68,8 31,2 
1980 484 846 291 033 193 813 100,0 60,0 40,0 
1990 687 620 370 701 316 919 100,0 53,9 46,1 

(Forrás: 1980. évi népszámlálás 34. kötet. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők adatai. Budapest, 
1983, KSH.; Magyarország népessége és gazdasága – múlt és jelen Budapest, 1996, KSH.) 
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Lényeges változás volt, hogy nagymértékben emelkedett a nők aránya az értelmi-
ségi társadalmon belül. Korábban ez nem volt jellemző. 1949-ben Magyarországon 
17 000 nőnek volt befejezett felsőfokú végzettsége, 1990-ben már 376 000-nek. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy az értelmiségiek, diplomások létszámgyarapodása jelen-
tős mértékben a nők felsőfokú beiskolázásából, illetve diplomaszerzéséből adódott. 
Számos felsőfokú végzettséghez kötött pálya – tanár, tanító, orvos, jogász – elnőie-
sedett, igaz változó mértékben.  

 
A befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának változása  

1941–1990 között 

  
(Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés) 

 
 

HÁZTARTÁS ÉS ÉLETMÓD 
 
A huszadik század közepén a háztartás és az életmód terén a magyar társadalomban 
meglehetősen határozottak voltak a nemi szerepek szerinti választóvonalak és az 
ehhez kapcsolódó munkamegosztás. A háztartási tevékenységek szinte kivétel nél-
kül a női feladatok közé tartoztak, az ezek megkönnyítésére irányuló törekvések 
meglehetősen kezdetlegesek voltak, különösen a jelenből visszatekintve. A háztar-
tási forradalom Magyarországon csak a hatvanas években bontakozott ki, vagyis a 
háztartási teendők egy része továbbra is nehéz fizikai munkának minősült. Ennek a 
súlya és a szerepe azonban az ötvenes-hatvanas években rendszerint csak akkor ve-
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tődött fel, ha a „dolgozó nők” második műszakkal kapcsolatos gondjait, nehézsége-
it kellett mérsékelni valamilyen módon.  

Mindezt jól mutatják a hatvanas évek elején rögzített első magyar időmérleg 
felvétel adatai. A felmérés szerint hatvanas évek első felében egy kereső, szellemi 
foglalkozású nő a nap 24 órájából 7,6 órát töltött kereső tevékenységgel, 2,5 órát 
házimunkával, 0,7 órát a gyermekek ellátásával és egyéb tevékenységgel, 7,7 órát 
aludt, 2,5 órát személyi tevékenységgel, 3,5 órát pedig szabadidős elfoglaltsággal 
töltött. A fizikai foglalkozásúak esetében a kereső tevékenységre 7,3 óra, a házi 
munkára 3, óra a gyermekekre 7,7 óra, az alvásra 7,9 óra, a személyi ellátásra 2,4 
óra a szabad időre pedig 2,2 óra jutott. A kereső nők a hatvanas évek első felében 
továbbra is szombaton délután és főleg vasárnap igyekeztek pótolni a hét közben 
elmaradt tennivalókat. Vasárnap már csak azért is több volt a dolguk, mint hét köz-
ben, mert ekkor minden családtag otthon ebédel(t). Erre utal az is, hogy vasárnap a 
főzéssel töltött átlagos idő 1 órával volt hosszabb a hétköznapinál. „A nem kereső 
asszonyok hétköznapi-vasárnapi időbeosztása között általában az a sajátosság ér-
vényesül, hogy a szombat valójában hétköznap – sőt minthogy szombaton több a 
vásárlás és valamit előredolgoznak vasárnapra is, még „inkább” hétköznap – és a 
vasárnap is csak viszonylag kevéssé jelent kikapcsolódást hétköznapok sorából. 
(…) A nem kereső nőknél hétköznap és vasárnap között valójában csak annyi a kü-
lönbség, hogy vasárnap a házimunkára fordított idő másfél órával rövidül, és eny-
nyivel megnő a szabadidő (főleg tévé-nézést és családi körben töltött időt jelent ez 
a többlet. (…) érdemes itt kiemelni a munkás és alkalmazotti kereső nő helyzetével 
szemben, hogy ez utóbbiaknál vasárnap, a szokásosnál több a házi munka, a nem 
keresőknél viszont kevesebb. A kereső nők vasárnapja ennek ellenére tartalmasabb: 
vasárnapi házimunkájuk így is eleve kevesebb, mint a nem keresőké és ez a kb. egy 
órányi különbözet elsősorban a szabad időt növeli, amit változatosabban használ-
nak ki, mint a nem keresők.”4  

A hatvanas évek első felében a házimunka körébe tartozott a lakással, lakóház-
zal, udvarral, lakberendezéssel kapcsolatos munkák összessége, a főzés, terítés, 
mosás, vasalás, varrás, takarítás, rendrakás, vízhordás, fűtéssel, illetve a tüzeléssel 
kapcsolatos teendők – a tüzelőkészítés és behordás, a hamuzás, tűzgyújtás –, a vá-
sárlás, az élelmiszerek tárolásával, tartósításával kapcsolatos tevékenységek.  

Egy-egy háztartás összes házimunka szükséglete igen sokféle tényező függvé-
nye. Azt, hogy mennyi időt fordítottak egy-egy családban ezekre a teendőkre, erő-
teljesen befolyásolta a család tagjainak a száma éppen úgy, mint az, hogy a család-
tagok minden házi tevékenységet maguk végeznek vagy külső, esetleg fizetett 
munkaerőt is igénybe vettek-e, vagy az, hogy a mindennapos tevékenységeket 
megkönnyítő szolgáltatások elérhetők-e és mennyiben élnek ezekkel: „a házimun-
kák zöme hagyományos módon ma is a „háziasszonyokra” hárul, akár van, akár 

 
4  A nap 24 órája. 12 000 ember napi időbeosztása. Budapest, 1965. Statisztikai Időszaki Közlemé-

nyek 75. kötet. KSH. 19−21.  
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nincs kereső foglalkozásuk.”5 A kereső foglalkozással rendelkező nők a hatvanas 
évek elején átlagosan napi 2–5 órával több házimunkát végeztek, mint a férjek. A 
családon belüli hagyományos munkamegosztás továbbélését jól mutatta, hogy 
1962-es adatok szerint a férfiak 45%-a semmiféle házimunkát nem végzett, a nők 
között ezzel ellentétben mindössze 4%-ot tett ki azok aránya, akik nem végeztek 
házimunkát. A lassan modernizálódó háztartás vezetése továbbra is elsősorban női 
munka maradt, a férfiak általában olyan tevékenységekben vettek részt ezen a té-
ren, amelyek férfias jellegűnek minősültek.(tűzrakás, vízhordás, a lakás vagy a ház 
karbantartásával kapcsolatos teendők). A főzés, mosás, vasalás kizárólagos női 
munka maradt. Háztartási alkalmazott foglalkoztatása elsősorban a magas jöve-
delmű és szellemi foglalkozásúak körébe tartozók körében volt az átlagosnál gya-
koribb, de ez a továbbra is tipikusan női munka, már jóval kisebb kört érintett, mint 
a két háború között.  

A Központi Statisztikai Hivatal 1963-as felvételt követően, 1977-ben, 1986-ban 
és 1993-ban végzett ilyen felméréseket. Az időfelhasználás szerkezetében bekövet-
kezett változások közül a legfontosabb a keresőmunkára fordított idő csökkenése, 
és a szabadon felhasználható idő mennyiségének a növekedése. A kiegészítő jöve-
delemszerzés időtartama azonban a hatvanas évek elejétől a nyolcvanas évek végé-
ig lényegében folyamatosan emelkedett. A fiziológiai szükségletek kielégítésére 
fordított idő nem változott lényeges mértékben.  

1963 és 1977 között a férfiak kereső tevékenységének napi időtartama 450 perc-
ről 378 percre csökkent, ez elsősorban a törvényes munkaidő-csökkentések követ-
kezménye. A nők esetében ugyanekkor a munkaidő 204 percről 245 percre emel-
kedett, ami a nők növekvő munkába állásának volt az eredménye. A nők háztartási 
munkára fordított ideje viszont 1963 és 1977 között 336 percről 260 percre csök-
kent. A nők a főzésre, fűtésre, mosásra, vízhordásra fordított időből takarítottak meg, 
amit a háztartások gépesítése, a közműhálózat (víz, gáz) fejlődése tett lehetővé.  

1977 és 1986 között a nők és a férfiak esetében egyaránt 10-15 perccel csökkent 
a munkára fordított napi idő. A férfiak esetében ezen belül jelentősen nőtt a jövede-
lem kiegészítése érdekében folytatott tevékenység időtartama. Ez is arra utal, hogy 
az életszínvonal megőrzését vagy az életkörülmények javítását biztosító jövede-
lemszerzési lehetőségek a hetvenes-nyolcvanas években kibővültek, a nők háztar-
tási munkaideje pedig tovább mérséklődött.  

Az 1986 és 1993 között, az időfelhasználásban megfigyelhető változások már 
egyértelműen tükrözik a rendszerváltozás hatásait is, a foglalkoztatottsági szint 
csökkenését, a munkanélküliség megjelenését és tartóssá válását, jelentős társadal-
mi csoportok anyagi helyzetének a romlását. A férfiak keresőmunkára fordított ide-
je ebben az időszakban 367 percről 296 percre, a nők esetében 230-ról 163 percre 
csökkent. Ezzel párhuzamosan a korábbi évtizedek trendjével ellentétesen nőtt a 
nők háztartásra és a család ellátására fordított ideje. A keresőtevékenységre fordí-

 
5  Uo. 28. 
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tott idő mérséklődésében feltételezhetően szerepe volt annak is, hogy a nyolcvanas 
évek közepének mellékfoglalkozása a kilencvenes évek elejére igen gyakran főfog-
lalkozássá vált.  

A hatvanas évek első felében a magyar háztartások átlagát tekintve a nők ház-
tartásvezetésre fordított ideje négyszerese a férfiakénak. Ez elsősorban a hagyomá-
nyos női szerep továbbélésének a következménye. A nők háztartásokban töltött 
ideje a hetvenes évek Magyarországán sem csökkent, a férfiak háztartási tevékeny-
ségre fordított ideje ellenben folyamatosan növekedett. A heti háztartási munka-
csúcs időpontja szombat lett, különösképpen a szabad szombat – a nyolcvanas évek 
elején történt – bevezetését követően. A szabad idő felhasználásában a legdinami-
kusabban a tévénézésre fordított idő növekedett. Az 1963. évi napi 24 perccel 
szemben 1993-ban a férfiak 159 percet, a nők 139 percet töltöttek naponta a televí-
zió előtt. Ezzel összefüggésben az olvasásra, a zenehallgatásra és a társasági életre 
fordított idő folyamatosan csökkent.  

A nyolcvanas–kilencvenes évek fordulóján elkezdődött gazdasági szerkezetvál-
tás ezeket a folyamatokat felerősítette. Az 1993-as adatok szerint a foglalkozási vi-
szonyok átrendeződése, a munkanélküliség tömegessé válása következtében a terme-
lő tevékenységre és a közlekedésre fordított idő erőteljesen csökkent, ugyanakkor a 
megnőtt szabad időt nem a kiegészítő jövedelemszerzésre, hanem tévézésre, a háztar-
tás és a család ellátására, valamint fiziológiai szükségletekre fordították. A televízió-
záson kívül a rekreációra fordított aktív szellemi és fizikai szabad idő terjedelme 
stagnált, illetve csökkent a nyolcvanas évek közepétől. Az időmérlegek tanúsága sze-
rint nem változott lényegesen a nemek közötti munkamegosztás. A férfiak összmun-
kaidején belül továbbra is a keresőtevékenység, a nők esetében pedig a családdal és a 
háztartással kapcsolatos foglalatosságok voltak legnagyobb arányúak.  

Az életmód sajátos tükre az öltözködés és a divat. Az 1945 és 1949 között ki-
adott könyvek, brosúrák, lapok kisebb változtatásokkal lényegében a háború előtti 
szokásokat követték, illetve ehhez adtak tanácsokat a háziasszonyoknak és – egyre 
hangsúlyosabban – a dolgozó nőknek. Ekkor azonban még jobbára az esztétikai 
szempontok álltak az előtérben. “A nő szépségét kiemelni és megjelenésének hatá-
sát fokozni, örök változatosságot vinni külső megjelenésébe, ez a divat célja.”6 Az 
érvényes szokások szerint az igényes nő mindig a napszaknak és az alkalomnak 
megfelelően öltözködik. Az ötvenes években a többé-kevésbé uniformizált öltöz-
ködés korszaka következett puritán a munkáserkölcs felmagasztalásának jegyében. 
Minden feleslegesnek ítéltetett az öltözködésben, ami szemben állt az egyszerűség, 
a praktikusság és a munkavégzéshez megkövetelt célszerűség követelményével. A 
korabeli divatlap már nem az egyedi ízlést, hanem a sok állami konfekcióipari tíz-
ezer darabos sorozatokban készülő termékekeit dicsérte. A vásárlóközönség azon-
ban nem lelkesedett túlságosan az egyenszabású ruhadarabokért.  

 
6  Simon Blanka: Házi mindentudó. Budapest, 1946. Atheneum. 69.  
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A hetvenes években ennek már nyoma sem volt. Az öltözködésnek, mint a női 
önkifejezés egyik eszközének nem voltak érdemi ideológiai és politikai korlátai. A 
korabeli sajtóban legfeljebb a célszerűség szempontjait kérték számon a női egyen-
jogúságra hivatkozva. „A divat iránytóit arra kérjük, még az eddigieknél is jobban 
vegyék figyelembe, hogy a keresőképes korú nők 70 százaléka dolgozik. Az ipar, 
az építőipar, a mezőgazdaság, a szállítás, a hírközlés, a kereskedelemben foglalkoz-
tatottak 43 százaléka nő, az összes műszaki irányítók 12, az állami és gazdasági 
vezetők 23, az egészségügyi és kulturális irányítók 45 százaléka nemünkből tevő-
dik ki. Közéleti aktivitásunkat jelzi, hogy a pártvezetőségnek 25, a parlamenti kép-
viselők 24 százaléka nő és a szakszervezetek országos vezető testületében 30 szá-
zalékkal vesznek részt. A nők aránya a felsőoktatási intézményekben 47 száza-
lék.”7 A nyolcvanas évekre már ezek a „nőpolitikai” szempontok is teljesen háttér-
be szorultak.  

 
 

EMANCIPÁCIÓ, NŐI SZEREPFELFOGÁS VÁLTOZÁSOK 
 
Igen érdekes az emancipációs kérdés változása is az elmúlt hatvan-hetven esztendő 
során. Ebben egyfelől érzékelhetőek a természetes mozzanatok, a felemelkedési 
vágy, a normális emancipálódási törekvések, másfelől e téren érhető tetten a leg-
szembetűnőbb módon a politika szerepe és hatása. A természetes egyenjogúsítási 
törekvésekre utal többek között az, hogy az ötvenes-hatvanas években folyamato-
san mérséklődött a nemek közötti iskolázottsági egyenlőtlenség. Társadalmilag el-
fogadottá vált, a szebbik nem javuló beiskolázása, a nők iskolázottsági és a kép-
zettségi szintjének folyamatos emelkedése.  

A nők kereső tevékenysége fokozatosan vált elfogadottá, a 20. század közepé-
nek nőideálja még egyértelműen a családjáért élő, a háztartást vezető, az otthon 
nyugalmát fenntartó nő volt. Az 1946-ban kiadott népszerű háztartási tanácsadó 
könyvben is ennek szellemében fogalmazódott meg a „költői” kérdés: „Van-e ma-
gasztosabb feladat a nő számára, mint férjének jólétéről, nyugalmáról, rendezett 
életéről gondoskodni és gyermeket nevelni?”8 Erre a kérdésre a kor szelleménél 
fogva, akkor még lényegében csak egyféle válaszlehetőség kínálkozott, különösen 
a polgári társadalmi csoportokban. A városi munkáscsaládokban – a megélhetés 
kényszeréből fakadóan – általában gyorsabban vált elfogadottá a kétkeresős család 
modellje, a tisztviselői, polgári egzisztenciák körében ez már jóval lassabban és 
nehezebben ment. A falvakban pedig a mezőgazdasági munka ciklikussága által 
megszabott rend, a hagyományosan „férfias dominanciájú szokásjog” gátolta ezt a 
változást. Ráadásul a paraszti családokban a szokások révén meglehetősen finoman 
szabályozott, a nemek testi adottságait is figyelembe vevő, kötelező érvényű mun-

 
7  Németi Irén: Változó életünk és a divat. Ez a divat, 1975/1. 2–3.  
8  Simon Blanka: Házi mindentudó. Budapest, 1946. 6.  
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kamegosztás érvényesült.9 A háborús pusztítás következtében „a ma háziasszo-
nyára minden tekintetben lényegesen nehezebb feladat vár, mint boldog békebeli 
elődjére. Már a lakás megszerzése, az otthon megteremtése és berendezése, felsze-
relése is annyi erőkifejtést és kitartást igényel, hogy csak az a tudat adhat elegendő 
erőt ehhez a nagy munkához, hogy saját ízlésének és vágyainak megfelelő otthont 
teremthet magának. Ebben az otthonban élni, a család és önmaga jólétéről gondos-
kodni nagy, nemes és szép feladat. Ezért a saját háztartásában dolgozó nő egyen-
rangú a hivatásban dolgozó nővel.” 10 

Az ötvenes évek elejétől olyan mesterkélt és gyakran erőszakos emancipációs 
propagandakampány11 bontakozott ki, amelynek hátterében a női foglalkoztatottság 
gyors ütemű bővítését szorgalmazó (gazdaság)politikai törekvések álltak.12 Ennek 
szellemében „csak” a valamilyen munkaviszonyban álló, lehetőség szerint a gyárak-
ban, bányákban, üzemekben, a gépállomásokon traktorosként vagy a termelőszöve-
tekben dolgozó nő minősült a társadalom hasznos tagjának. Mindez ellentétes volt a 
még széles körben elfogadott, hagyományosan családcentrikus női szerepfelfogással, 
a családon belüli munkamegosztás rendjével és az ehhez kapcsolódó értékekkel.  

Az erőltetett emancipáció az élet szinte valamennyi területére kiterjedt. A kora-
beli sajtó ennek meglehetősen nagy figyelmet és teret szentelt, különösen az „év-
százados elnyomásból szabaduló parasztasszonyok” propagandisztikus egyenjogú-
sításának. Az újságok sorozatban közölték a „munkaversenyben is kiemelkedő, a 
férfiak teljesítményét túlszárnyaló” munkásnők, szövetkezetekben dolgozó asszo-
nyok portréit, de ezek mellett az ideálisnak tekintett nőkkel szemben támasztott el-
várásokról is beszámoltak. „A női ideál szerencsére megváltozott. Nem kötelező 
már nádszálkarcsú, légies tüneményként járkálni a világban. Az esett vállú, kígyó-
zó modernség már senkinek sem tetszik. Örülünk a gyermekkocsi fölé hajló telt 
fiatalasszonynak, jól felépített „stramm” nőket szeretünk látni a darun, s az sem 
baj, ha a SZIT-es kislány majd kicsattan a duzzadó élettől.”13 Ennek megfelelően a 
negyvenes-ötvenes évek fordulóján az egyre ritkábban megrendezett divatbemuta-
tókon manökenek helyett gyakran munkáslányok léptek a kifutókra. “Nem a külön 

 
 9  Részletesen lásd Fél Edit−Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Buda-

pest, 1997. 146–149. 
10  Simon Blanka: Házi mindentudó. Budapest, 1946. 6.  
11  „A női egyenjogúság mindennél beszédesebb bizonyítéka, hogy az üzemi munkásnők a férfiakkal 

vállvetve harcolnak a tervek megvalósításáért. Mint a saját egyéni sikerünknek örülünk annak, 
hogy a sztahanovisták egynegyede nő. Büszkék vagyunk a Divat Cipőgyárban dolgozó Tóth 
Sándorné kétszeres sztahanovista, Munka Érdemrenddel kitüntetett tűzőnőre, aki állandóan 180-
200%-ra teljesíti tervét vagy Spelleg Gyulánéra, a Konzervgyár sztahanovista munkásnőjére, aki-
nek átlagos teljesítménye 160%.” Az MNDSZ elnökének Beszámolója. Budapest, 1954. MNDSZ 
1954. 15.  

12  A kérdés történetéhez lásd Schadt Mária: „Feltörekvő dolgozó nő”: nők az ötvenes években. Pécs, 
2003. Gyarmati Gyöngyi: Nők, játékfilmek, hatalom. In: Vonyó József et al. (szerk.): Az 1950-es 
évek Magyarországa játékfilmeken. Pécs, 2004. 41–68.   

13  Nők Lapja, 1950/17. 
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célra kitenyésztett és lefogyasztott, múmiává aszalt próbakisasszonyok viselték a ru-
hákat, hanem az egészséges termetű fiatal lányok, asszonyok, dolgozó nők.”14 A kor-
szakban az általánosan követendőnek tartott női és férfi ideált a munkásnő és -férfi 
öltözéke jelentette.  

Az ötvenes és hatvanas években a nemiség és divat egymással szoros összefüg-
gésben az emancipációs küzdelmek fontos területét jelentette. Az ötvenes évek ele-
jétől az öltözködés is a politika felügyelete alá került s csak az évtized közepétől 
figyelhető meg az elmozdulás a „kényszerpuritanizmustól” és a konzervatív társa-
dalmi igényeket kiszolgáló prüdériától az önrendelkezés felé. Az ötvenes években 
igen sajátos helyzet alakult ki, hiszen a politika lényegében egyfelől ráerősített a 
hagyománytisztelő normákra a nemi szerepek, a viselkedés, az illem terén (pártfe-
gyelmi járt a házasságtörésért), másfelől sokat tett azért, hogy a korábbi viselkedési 
normák érvényüket veszítsék. (lásd: vallásellenesség és álközösségi buzgalom)  

A háztartásvezetéssel kapcsolatos szokások és normák átalakulásában jelentős 
fázis eltolódás volt megfigyelhető a falvakban és a városokban, hiszen a két-ke-
resős család-modell a városi háztartásokban valamivel korábban és gyorsabban vált 
általánossá, mint a falvakban. A családdal és a háztartással kapcsolatos teendők el-
látására alapozott hagyományos női szerepfelfogást – elsősorban a jövedelemszer-
zés kényszerének következtében – az ötvenes évektől háttérbe szorította a „dolgozó 
nő eszménye”, „aki nappal gazdasági munkát végez, mint a férfi, este pedig főz, 
mos, varr, gyermekeit neveli.” Az ötvenes években kiadott háztartásvezetési szak-
könyv szerzője ezt a változást a női egyenjogúság sikereként ábrázolta, hozzáfűzve 
azt, hogy az egyenjogúság akkor lesz teljes, ha a háztartási feladatok nem egyedül a 
nőket terhelik. „Bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, üzemi étkezdék, háztartási 
gépek, készételek, konzervek, a boltok nyitva tartása és sok más – mind a dolgozó 
háziasszonyokat segítik. … A szocializmus megvalósítása a nő válláról is le fogja 
venni a házimunka terhét…”15 – fogalmazódott meg az ideális jövőkép.  

A hetvenes évekre a nőkkel kapcsolatos társadalmi vélekedés is átalakult, a ko-
rábbi időszakok politikai-ideológiai alapon erőltetett egyenjogúsításával szemben 
egyfajta természetes emancipálódás ment végbe. Miközben számos vonatkozásban 
a hagyományos szerepfelfogások is továbbéltek. Politikai szempontok szerint meg-
határozott, „kötelező” nőideál egyre kevésbé volt, a női ízlés formálását azonban 
továbbra is központilag irányítandó, kiemelt „nőpolitikai” kérdésként kezelték. Az 
ízlésformáló előadásokat több-kevesebb rendszerességgel beiktatták a nőket fog-
lalkoztató munkahelyek és a szocialista brigádok programjai közé. A dolgozó nő 
ideologikus és mitizált képe is fokozatosan elhomályosult, hiszen a női szerephez 
egyre szorosabban és magától értetődőbb módon tartozott hozzá a kereső tevékeny-
ség. Az egyenjogúság magasztos elveinek hangsúlyozását pedig időről-időre hát-
térbe szorította a szocialista gazdasági rendszer munkaerő igénye. A hivatalos 

 
14  F. Dózsa Katalin: Magyar Divattörténet 1945−1959 I. rész. História, 1991/4. 22–24.   
15  Pataki Mária: A dolgozó nő háztartása. Budapest, 1956. 23. 
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megnyilatkozásokban hol együtt érző sajnálkozással, hol pedig a teljesítménynek 
kijáró tisztelettel a két műszakban – a munkahelyen és a háztartásban, családban – 
helytálló nőket emlegették, akik e többletteher vállalásával „járulnak hozzá a fejlett 
szocialista társadalom építéséhez.”  

Az emancipációnak sajátos metszetét jelentik a nők önképének változásai is. E 
téren is jelentős változások mentek végbe, hiszen a 20. század közepén a férfiaké-
hoz viszonyítva másodlagos szerep a század végére a múlt feledésébe merült. A 
házastárs, háztartás, család „szentháromsága” a nyolcvanas-kilencvenes évekre je-
lentősen háttérbe szorult a női önképben, szerepfelfogásban, különösen a fiatal női 
generációk esetében s a helyére az önmagában is társadalmi érvényesülésre, karri-
erépítésre, önmegvalósításra képes, nő önképe, szerepfelfogása lépett. Mindez ter-
mészetesen egy hosszú társadalmi és értékrendbeli változás következménye volt, 
aminek itt csak néhány elemét lehet kiemelni.  

 A hatvanas évektől mind a falvakban, mind a városokban élők körében jelentő-
sen mérséklődött a tradíciók szerepe.  Az életmóddal és az életkörülményekkel 
párhuzamosan a női szerepfelfogások is változtak. Az emancipálódás a városokat 
és a falvakat egyaránt érintette. A nőiesség korábban szokatlan hangsúlyozása a vi-
selt ruha radikális átalakulásával párhuzamosan vált elfogadottá.16 Városban és a 
falvakban egyaránt fontos a nemi és a korosztályi szerepfelfogások változása, ge-
nerációs különbségek a házasság, válás és szexualitás megítélésében. A korábbi kö-
töttségek (pl. a „kibeszéléstől való félelem) a század utolsó évtizedeiben megszűn-
tek. A nők közösségnek való kiszolgáltatottsága fokozatosan megszűnt, az önálló 
kezdeményező szerep fokozatosan erősödött. Jelentősen átalakult a párválasztás 
rendje, ami a 20. század második felében egyrészt fokozatosan kikerült az idősebb 
generációk kontrollja alól, másrészt a nők fokozatosan a férfiakkal egyenrangú 
helyzetbe kerültek. A század közepén még általános érvényű, ehhez kapcsolódó 
morális szempontok háttérbe szorultak. A házasság értékelése a hetvenes évektől 
megváltozott, a válás társadalmi szinten elfogadott megoldássá vált, egy házasság 
megromlásában, és/vagy a házasságtörésben immár nem kizárólagos elmarasztaló 
vélekedéssel illetik a nőket, akik egyre gyakrabban és határozottabban léptek fel 
kezdeményezőként e téren is. A hatvanas évek végéig érvényes kettős mérce foko-
zatosan érvényét vesztette. Radikálisan megváltozott az 1970-es évektől a szexuális 
erkölcs, különösen a premaritális szexualitás terén, s ezzel összefüggésben termé-

 
16  Egy 1962-es riport így számolt be az új szokások elterjedéséről és fogadtatásáról. „Újdivatú ruha 

van rajta, a frizurája magasított, lábán tűsarkú cipő. A kapuban megáll egy pillanatra, riadozva ki-
dugja a fejét, majd gyorsan visszakapja. Zsebkendőt kap elő a retikülből, letörli ajkáról a rúzst, 
mert ismerős jön szembe az utca túlfeléről. Mindez pedig a több mint tízezer lakosú nagyközség-
ben, Kistelken történik, Kiss Eszter kozmetikusnő háza előtt. Péntek van, a heti vásár napja – 
ilyenkor sok az ismerős és megszólják az embert a kozmetikázásért. Pedig sokan járnak ide, az ud-
varon biciklisor. […] Az első évben a legtöbben este jöttek, sötétedés után és a kozmetikus lelkére 
kötötték: meg ne tudja senki, hogy itt voltam!” Nők Lapja, 1962/8. 9.  
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szetesen a lányokkal kapcsolatos magatartási normák vonatkozásában is, jóllehet a 
lányok nevelésében a hagyományos minták tovább maradtak érvényben, mint a fi-
úk esetében. Nemcsak az idevonatkozó szigorú normák fellazulása, de az a nyíltság 
is új, ahogy ezeket a kérdéseket kezelik. A lányoknak, az esetek nagy részében, 
anyjuk által is hallgatólagosan jóváhagyott újfajta engedékenysége a megváltozott 
házassági stratégia részének is tekinthető. A kettős nemi erkölcsnek megfelelően 
más erények tartoztak a férfiak, mint a nők szexuális viselkedéséhez. Így a tartóz-
kodást a nőktől várták el, a férfiak szerepe itt is inkább a kezdeményezés volt. A 
kettős nemi szocializáció a morális fékeket mindenekelőtt a lányokba építette be 
ezen a területen is. A nyolcvanas évekre mindez gyakorlatilag teljes mértékben ér-
vényét veszítette. A női test tabuja teljes mértékben megszűnt. Hetvenes-
nyolcvanas évektől a női szerepfelfogásnak egyre fontosabb részévé az önmegva-
lósítás, a társtól/férjtől független, önálló karrierépítés, amit a kilencvenes évektől a 
szingliség térhódítása egészített ki.  

 
 

ÖSSZEGZÉS HELYETT 
 
A társadalmi struktúra átalakulása, a rendszerváltozások, az általános európai vál-
tozástrendek együttesen befolyásolták az értékrendszer a közgondolkozás, a férfi és 
női szerepfelfogások átalakulását a 20. század második felében Magyarországon. E 
folyamatban – részben eltérően a nyugat-európai változásoktól – időnként megha-
tározó szerep jutott a politikai akaratnak, másfelől az emancipálódás erőszakolt 
és/vagy természetes törekvései társadalmi konfliktusokat keltettek, hiszen a magyar 
társadalom jelentős csoportjaiban egészen a hetvenes évekig továbbéltek a tradici-
onális férfi és női szerepértelmezések. Az önálló női szerepfelfogások, a test feletti 
önrendelkezés jogának tudomásul vétele, a szexuális magatartásváltás elfogadása, a 
„szingli-jelenség” tolerálása a 20. század utolsó évtizedeiben ment végbe a magyar 
társadalomban, ám ezzel párhuzamosan egyes társadalmi csoportokban továbbra is 
erős maradt a hagyományokhoz való ragaszkodás. 
 
 
 





 

VÁRDY BÉLA1 
 

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK CSODÁJA. 
KÉTSZÁZ RUSZIN ÉS NÉHÁNY MAGYAR BÁNYÁSZ  

ÉLETÉNEK A MEGMENTÉSE 1907-BEN 
 
 

A BÁNYA-ROBBANÁS HÁTTERE 
 
Századforduló Amerikája millió számra vonzotta Dél- és Kelet-Európa népeit. 1880 
és 1914 között Olaszország, Németország, az Osztrák–Magyar Monarchia, az 
Orosz Birodalom, valamint a Balkán-félsziget mintegy 25 millió földhözragadt 
szegényt küldött át a gyorsan iparosodó Amerikába. Ezek mindannyian a tisztessé-
ges emberi élet és a viszonylagos meggazdagodás reményében hagyták el hazáju-
kat, hogy az Újvilágban leljenek írt a hazai nyomorban kapott sebeikre.2   

Kivándorlásukkal a lehetőségeik megnőttek, de a századforduló Amerikája sem 
kecsegtette őket könnyű életformával. Szemben az 1871-ben létrejött Német Biro-
dalommal, ahová Bismarck már az 1880-as években bevezette a munkásvédő tár-
sadalmi biztosítási rendszert, korabeli Amerikában a munkás – s főleg a dél- és ke-
let-európai bevándorolt – teljesen védetlen volt. Alacsony bérért napi tíz-tizenkét 
órát kellett dolgoznia heti hat napon át, hogy megkeresse azt a minimumot, mely-
ből önmagát és családját eltarthatja. S mindezen felül a rendszeres munkaviszony is 
ritka volt.  Ugyanis a bevándorolt munkások jelentős része csak néhány hónapig 
tudott egyhelyben maradni. Vagy őt rakták ki, mert nem tetszett a közvetlen főnö-
kének, vagy pedig ő hagyta ott a munkát jobb kereseti lehetőség és emberségesebb 
bánásmód reményében.  Igy aztán egy év folyamán általában sok kieséssel számít-
hatott, ami ugyancsak levitte évi keresetét. 

1910-ben például, a pittsburghi Carnegie Steel Works [Carnegie Acélművek-
ben] 14 400 munkás dolgozott, akik közül 11700 Dél- és Kelet-Európából szárma-
zott. Igen kevés pénzért igen sokat dolgoztak. A szakképzett gyári munkás heti 51, 
a szakképzetlen pedig – akik közé a magyarok is tartoztak – heti 54 órát. Az acél-
gyári kohókban azonban még ennél is többet, vagyis általában heti 63 órát jelentett 
a munkaidő. Az acélmunkások és bányászok átlagos évi jövedelme 400 dollár kö-

 
1  Várdy Béla angol és más idegen nyelven „Steven Béla Várdy” név alatt ír. 
2  Amerikai bevándorlási statisztikára, amely nem jelez minden bevándorlót, tehát hiányos, lásd: 

Leonard Dinnerstein és David M. Reimers: Ethnic Americans. A History of Immigration, 4th ed. 
New York, 1999. 218–221; és Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, szerk. Stephan 
Thernstrom. Cambridge, MA, 1980. 1045–1076. 
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rül volt, ami a 2007-es pénzértékben mindössze 8800 dollárnak felel meg.3 De ez 
csak elméletben volt így, ugyanis – mint fent megjegyeztük – kevés kivándorolt 
számíthatott folytonos, töretlen munkaviszonyra. 

A McKees Rocks-i Pressed Steel Company [Préselt Acélművek] – amely főleg 
csak magyar és magyarországi „tót, ruszin, horvát, oláh munkásokat”4 alkalmazott 
– még kevesebbet fizetett. A szakmunkások hat napon át, éjfél utáni egy órától dél-
után fél kettőig (12,5 órát ) dolgoztak, amiért nem egészen egy dollárt, tehát keve-
sebb, mint heti hat dollárt kerestek. Folytonos munkaviszony esetében ez mindösz-
sze 300 dollár évi keresetnek felel meg. A szakképzetleneknek ettől még kevesebb 
bére volt. Egyes fennmaradt bérlisták szerint három napi munkáért mindössze a hi-
hetetlennek tűnő egy dollárt fizettek nekik.5  

Ezért a kevés bérért igen veszélyes körülmények között dolgoztak, melynek kö-
vetkeztében nagy százalékban lettek az acélművek és bányák áldozatai. Egyes sta-
tisztikai adatok szerint 1880 és 1900 között az amerikai iparban 35 000 halálos bal-
eset történt. Ugyanakkor ennek a számnak a sokszorosa – 536 000 munkás – szen-
vedett komoly sérüléseket minden évben. 1906–1907 folyamán egyedül a pitts-
burghi gyárakban 526 munkás lett üzemi baleset áldozata.6 

Ugyanez vonatkozik a bányákra is, amelyek 1905 és 1920 között évente leg-
alább 2000 áldozatot követeltek. Persze voltak különleges időpontok is, amikor a 
halál sokkal nagyobb számban szedte az áldozatait. Ilyen volt például 2007 decem-
bere, amikor egyetlen hónap folyamán 3200 embert, főleg kelet-európai bevándo-
roltat ölt meg a bánya. Ehhez jönnek aztán az acélkohók áldozatai, akik a folyé-
kony acélban lelték halálukat. A kohórobbanás és az azzal járó borzasztó halál oly 
gyakori jelenség volt, hogy az még a különben érdektelen amerikai politikai és val-
lási elitet is megmozgatta. 

A sok meggazdagodott iparmágnás közül a Pittsburgh környéki kizsigerelt be-
vándorlók elsősorban a szintén bevándorolt Andrew Carnegie (1835–1919) acél-
mágnást okolták nyomorult életformájukért.7 Hisz az ő gyáraiban és acélkohóiban 
dolgozó 17 000 munkás közül mindössze csak 120 dolgozott napi nyolc órát. A 
többiek mind legalább tíz-tizenkét órát húztak le oly alacsony bérért, amely alig 
volt több mint fele az amerikai szakszervezeti munkások bérének. A nők viszont a 

 
3  Minderre lásd Tezla Albert:Valahol túl meseországban. Az amerikás magyarok 1895–1920. Buda-

pest, 1987. II. 7–11. (Továbbiakba: Tezla, 1987.) A dollár értékének a csökkenésével kapcsolatban 
lásd az Interneten a „The Inflation Calculator” programot, mely pontosan kimutatja a dollár érté-
kének 1800 és 2007 között történt változását. Cf. http://www.westegg.com/inflation /infl.cgi.  

4  A dualista korban a később népszerűsített „szlovák” és „román” nemzetnevek a magyar nyelvben 
még ismeretlenek voltak. Éppen ezért a korabeli amerikai-magyar források is mindig csak a „tót” 
és „oláh” nemzetneveket használják.  

5   Tezla, 1987. II. pp. 7–8 
6   Tezla, 1987. II. p. 8. 
7  Andrew Carnegiről sok tucat könyv jelent meg, melyeknek jelentős része erős részrehajással (pro 

vagy contra) kezeli az egykori acélmágnást. Az egyik legújabb munka, amely viszonylagos objek-
tivitással összegezi és írja le Carnegie életét. Peter Krass: Carnegie. Hoboken, New Jersey. 2002.  
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férfi munkások bérének csak a felét, és a szakszervezetekbe tömörült munkások bé-
rének pedig csak az egyharmadát kapták.   

Az alacsony bérek mellett is a munkások oly veszélyes körülmények között 
dolgoztak, hogy minden évben ezrével lettek az üzemi balesetek áldozatai. A Be-
vándorló című lap 1909. május 14-i számában „A gyilkos Pittsburgh” cím alatta je-
lent meg egy cikk, mely Alexander Irvine New York-i protestáns lelkész adatai 
alapján a következőket írja: „1907-ben a pittsburghi kórházakban kétezer sebesültet 
helyeztek el, akik közül ötszáz ember nyomorékká lett egész életére, ötven ember 
egy-egy lábát, negyvenöt ember egy-egy karját vesztette el munkaközben, ötszáz 
embert pedig meggyilkolt a munka”.8 Majd a szerző így folytatja: „A sebesültek 
nyolcvan százaléka heti tíz dollárt keresett a nagy »emberbarát« [Andrew Car-
negie] telepein. A meggyilkoltak családjainak nyolcvannyolc százaléka egyetlen 
centet sem kapott kártérítésképpen. Sokan pedig csak annyit kaptak, amely a teme-
tési költségeket is alig fedezte”9    

A bevándorolt munkásoknak egyetlen fegyvere a sztrájk volt. De azt is nehezen 
lehetett megszervezni, mivel a munkaadó iparmágnások kihasználták a több mint 
egy tucat nemzetiség közötti ellentéteket, amelyek sokáig megakadályozták azt, 
hogy közösen szervezkedjenek. A sztrájkok azonban idővel mégis elszaporodtak. 
Először főleg a bennszülött amerikai munkások részéről, akikhez idővel a bevándo-
roltak is csatlakoztak. Hoffman Géza (1885–1921), az Osztrák–Magyar Nagykö-
vetség alkonzulja 1911-ben megjelent Csonka munkásosztály című könyvében 
1905 és 1910 között mintegy hetven nagyobb sztrájkot sorol fel, amelyekben ma-
gyarok is részt vettek. Ezek közül a legjelentősebb az 1909-es Pittsburgh-melletti 
McKees Rocks-i sztrájk volt, amely komoly engedményeket eredményezett a ki-
vándorolt munkásság részére.10 Azt követően aztán a munkások helyzete fokozato-
san javult. Ez azonban már csak 1909-et követően történt, mintegy két évvel a bor-
zalmas 1907-es év után, amikor halomszámra hullottak el a magyarok a pittsburghi 
acélkohókban és a Pittsburghot körülvevő szénbányák mélyein. 

Az 1907-es esztendő a Jones and Laughlin Steel Works [Jones és Laughlin 
Acélművek] kohórobbanásával és több tucat magyar munkás kínhalálával kezdő-
dött. Az év január 10-én ugyanis a Jones and Laughling Steel Works egyik kohója 
felrobbant és a szertezúduló folyékony acél szinte felfalta a környékén dolgozó 
munkásokat. Több tucat magyar munkás pusztult el és még több volt azoknak a 
száma, akiknek a folyékony acél egyes testrészeit emésztette fel. Ezeknek nagy ré-
sze szintén meghalt, de csak több napi elképzelhetetlen kínszenvedés után. Amint a 
clevelandi Szabadság című napilap tudósítója leírta: „Még hozzávetőleg sem lehet 
leírni, mily borzalmas külsejük volt a hulláknak. Szénné égve, kőkeményen, hús-
nak semmi nyoma, a testrészek szétszaggatva, az egyik hullának csak a feje és de-

 
 8  Alexander Irvine. A gyilkos Pittsburgh. A Bevándorló, 1909. május 14. Lásd Tezla, 1987. II. 8. 
 9  Alexander Irvine: A gyilkos Pittsburgh. A Bevándorló, 1909. május 14. Tezla, 1987. II. 8. 
10  Hoffmann Géza: Csonka munkásosztály. Az amerikai magyarság. Budapest. 1911. 98–120. 
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reka volt meg, egyéb testrészeit nem lehetett megtalálni.  E sorok írója, amíg él, 
nem fogja elfelejteni a szegény, összeégett magyarok iszonyú hulláit”.11 
 
 

A GYILKOS MIKULÁS NAP 
 
A Pittsburgh környéki magyarok még meg sem tudták emészteni ezt a borzasztó 
acélkohó-robbanást, amikor ugyanazon év végén egy még nagyobb tragédiával kel-
lett szembenézniük. Ugyanis 1907. december 19-én, délelőtt 11:30-kor óriási bá-
nyalégrobbanás rázta meg a Pittsburgh-től mintegy harminc mérföldre (50 kilomé-
terre) délkeletre fekvő Darr-bányát. Ez a robbanás legalább 239, de lehet, hogy 325 
kivándorolt bányásznak oltotta ki életét.12 Az utóbbiak között legalább 131 magyar 
bányász pusztult el.  

A robbanás az akna szájától mintegy másfél-két mérföldre (három kilométerre) 
a tárnák legmélyében történt, melynek következtében mentésről szó sem lehetett. A 
bent levő bányászok vagy azonnal, vagy pedig közvetlen a robbanást követő per-
cekben mind elpusztultak. Sokat csak szétroncsolt emberi testrészek formájában ta-
lálták meg, és ennek következtében legalább ötven bányásznak még a kilétét sem 
tudták azonosítani. Ez annál is inkább így volt, mivel a bányarobbanást követően 
az életben maradott bányászok jelentős része azonnal más bányatelepekre távozott. 
A szétrobbant Darr-bánya üzembehozatalához ugyanis legalább két-három hónapra 
volt szükség, és ez alatt az idő alatt a Darr-bányászok mind kereset nélkül marad-
tak. Az ilyen keresetkiesést azonban kevés bányászcsalád bírta volna ki. Tehát so-
kan már a robbanást követő napokban felkerekedtek és elindultak új munkalehető-
ségek felé. Az eltávozottak kilétét persze senki sem vette számba. Néhány hét le-
forgása után már senki sem tudta megállapítani, hogy a névtelen holtestek halmaza 
között ki az, aki elpusztult, és ki az aki életben maradt és időközben eltávozott a 
bányatelepről.13 

A Darr-bánya Pittsburgh-től délkeletre, a Youghiogheny folyó két partján elte-
rülő Jacobs Creek és Van Meter nevű bányatelepekkel volt kapcsolatban. A bánya 
bejárata a folyó bal partján, Van Meterben volt, a munkások legtöbbje azonban a 
folyó jobb partján elterülő Jacobs Creek nevű falucskában lakott. Ennek következ-
tében a korabeli sajtó inkább a Jacobs Creek-féle, és nem pedig a Van Meter-féle 
bányarobbanásról adott ismételten hírt. Ez aztán annyira belement a köztudatba, 
 
11  Szabadság, 1907. január 14. Idézi Tezla, 1987. II. 145. 
12  A hivatalosak rendszerint 239 Darr-bányában elpusztult bányászt emlegetnek, de az egyik Interne-

ten is megtalálható névsorban 317 bányász, egy másikban pedig 325 ott elpusztult bányász neve 
szerepel. Lásd: http://www.gendisasters.com/data1/pa/mines/ jacobscreek-mineexp-dec1907.htm; 
és http://patheoldminer.rootsweb.com/darr1.html 

13  A Jacobs Creek-i bányarobbanás történetét a következő tanulmányok összegezik: Raymond A. 
Washlaski, Ryan P. Washlaski, Peter E. Starry, Jr.: Darr Mine Disaster, December 19, 1907;  
és Darr Mine and Banning No. 3 Mine. Lásd: http://patheoldminer.rootsweb.ancestry.com/ 
darr2.html; és http://patheoldminer.rootsweb.ancestry. com /darr.html 
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hogy erről a hatalmas katasztrófáról azóta is, csak mint a „Jacobs Creek-féle bá-
nyarobbanásról” beszélnek és írnak.  

A Darr-bányában közel ötszáz főleg királyi Magyarországról származó, leg-
alább fél tucat nemzetiséget jelentő bányász dolgozott. Persze ezek nem képzett 
bányászok voltak, hanem csak egyszerű földnélküli agrárproletárok, akik vendég-
munkásként kerültek az Egyesült Államok iparvidékeire. Abban a reményben szán-
ták rá magukat a kivándorlásra, hogy néhány évi kemény munka után visszatérhet-
nek hazájukba, ahol megtakarított pénzük segítségével emberibb életet és élhetőbb 
körülményeket teremthetnek önmaguknak és családjuknak.  

A Darr-bánya munkásai között mintegy 150 magyar, és legalább 200 ruszin bá-
nyász volt. De voltak szlovákok, lengyelek, olaszok, németek és mások is. A ma-
gyarok, szlovákok, és egyéb nemzetiségűek főleg katolikusok, reformátusok, és 
evangélikusok, a ruszinok pedig mind görög katolikusok voltak. Azonban a magya-
rok között is volt néhány Kárpátaljáról származó görög katolikus. Ennek a ténynek 
perdöntő jelentősége lett azzal kapcsolatban, hogy ki pusztult el, és ki maradt élet-
ben a hatalmas robbanás napján. Az előbbiek ugyanis mind az 1582-ben bevezetett 
Gregoriánus-naptárt, az utóbbiak pedig a Krisztus előtt 46-ban bevezetett Juliánus-
naptárt követték egyházi ünnepeik vonatkozásában. A két naptár között a 20. szá-
zad elejére már tizenhárom nap eltérés volt. Vagyis a Julius Caesar által bevezetett 
naptár már tizenhárom nappal volt elmaradva a XIII. Gergely pápa által bevezetett 
és róla elnevezett Gregoriánus-naptár mögött. Ez annyit jelent, hogy a robbanás 
napja, 1907. december 19-e a Julianus-naptár szerint csak december 6-a, tehát 
Szent Miklós – vagyis Mikulás – napja volt. 

Itt tudni kell azt is, hogy a harmadik és negyedik század fordulóján élt myrai 
Szent Miklós püspök (Kr. u. 270–343) a Keleti Orthodox és a Görög Katolikus 
Egyház kimagasló szentje. Évszázadok folyamán az ő alakjából nőtte ki magát 
mind az európai Mikulás, mind pedig az amerikai Santa Claus. Nevenapja a keleti 
keresztény egyházak egyik legjelentősebb ünnepe, amit minden orthodox és görög 
katolikus hívőnek kötelessége megünnepelni. Azon a napon – vagyis Mikuláskor – 
a keleti egyházak hívei fizikai munkát nem végezhetnek. Akkor ugyanis lelki üd-
vösségük érdekében kell munkálkodniuk.14  

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a Gergely-naptár által jelzett december 19-e – a 
robbanás napja – a Julianus naptár szerinti Szent Miklós, illetve Mikulás napja volt. 
Ennek következtében a Darr-bánya munkásai közül a görög katolikusok – mintegy 
kétszáz bányász – azon a napon nem dolgozott, hanem a felszínen maradt. Ez men-
tette meg őket a biztos haláltól. Ugyanis ha lementek volna a bánya mélyébe, ők is 
mind ott pusztultak volna.  Igy azonban az összes ruszin és néhány görög katolikus 
magyar életben maradt. 

 
14  A Julianus és Gregorianus naptárokkal kapcsolatban lásd a Wikipedia idevonatkozó cikkeit: Julian 

Calendar. http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar; és Gregorian Calendar. http://en.wikipedia. 
org/wiki/ Gregorian_calendar 
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Ez a tény azonnal nyilvánvaló lett az életben maradottak köreiben. Ennek a cso-
dálatos életbemaradásnak eredményeként szárnyra kapott az a hiedelem, hogy ezt a 
kétszáz bányászt Szent Miklós püspök mentette meg a biztos haláltól. El is nevez-
ték mindjárt “Szent Miklós csodájának”, amely kitörölhetetlenül beleivódott a helyi 
görög katolikusok tudatába. Hogy valóban csoda volt-e, vagy csak egy szerencsés 
véletlen, nem lehet eldönteni. Ez ugyanis kizárólag hit kérdése. Az életben mar-
adottak és leszármazottaik azonban meg vannak győződve, hogy ezt a csodálatos 
életbemaradást Szent Miklós püspök beavatkozásának köszönhetik.15 
 
 

TÖMEGHALÁL A BÁNYÁK MÉLYEIN 
 
A robbanást követően azonnal megindultak a mentési munkálatok. De mivel a bá-
nyászok legtöbbje a bánya bejáratától mintegy másfél-két mérföldre a bánya mé-
lyében dolgozott, amit a lezuhanó kőtörmelékek is elzártak, a mentési munkálatok 
igen lassan haladtak. A pusztulás teljes volt, így a mentés gyakorlatilag csak a holt-
testek megkeresésére és kihozatalára szorítkozott.  

A két bányatelep lakóit – az özvegyeket és árvákat – a kétségbeesés ejtette ha-
talmába. Ugyanis, amint a clevelandi Szabadság tudósítója megjegyezte, „Jacobs 
Creeken nincs ház, amely ne vesztette volna el a családfenntartóját.”16 E jelentés 
szerint, „a Darr-bányában dolgozott összes magyar bányászok közül mindössze 
csak kettő menekült meg, és így az egész magyar plézen [bányatelepen] mindössze 
két férfi maradt: Jávorszky Mihály vizseli és Erős Bertalan somodi illetőségű bá-
nyász.”17 Ez a két magyar bányász is csak azért menekült meg, mert görög katoli-
kusok lévén aznap ők sem mentek le a bányába. A bányában levők közül is csak 
két amerikai bányász – Patrick Linnaugh és Thomas Williams – maradt meg, mivel 
ők közvetlen a kijárat közelében tartózkodtak. Habár megsérültek, mégis ők is részt 
vettek a mentési munkákban, illetve a holttestek megtalálásában és kihozatalában.18 

A görög katolikus ruszinok vesztesége nem volt jelentős, mert – mint fenn leír-
tuk – ők a Juliánus-naptárt követték és Szent Miklós püspök napját (Mikulást) ti-
zenhárom nappal később, december 19-én – a Julianus-naptár szerint december 6-
án – ünnepelték. Közel 200 görög katolikus ruszin nem dolgozott.19 Ha ők is a bá-
nyában lettek volna, akkor az elpusztultak száma 500 fölött lett volna. 

 
15  Szent Miklós püspök állítólagos szerepét szépen összegezte, de főleg ruszin szempontból, Chris-

tina Duranko az egyik idevonatkozó tanulmányában: Darr Mine Disaster. The 100th Anniversary 
of the Intercession of St. Nicholas. Lásd: http://patheoldminer.rootsweb.ancestry. com/darr4.html 

16  Borzalmas bányarobbanás Jacobs Creeken. Szabadság, 1907. december 20.  Idézi Tezla, 1987. II. 
99.  Más források csak egy ember megmeneküléséről beszélnek. 

17   A bánya nem adja vissza a halottakat.  Szabadság, 1907. december 21. Idézi Tezla, 1987. II. 102.  
18  Borzalmas bányarobbanás Jacobs Creeken. Szabadság, 1907. december 20.  Idézi Tezla, 1987. II. 99.  
19  A bánya nem adja vissza a halottakat.  Szabadság, 1907. december 21. Idézi Tezla, 1987. II. 102.  
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Egyes helyi csoportok közül a Vas megyei áldozatok száma volt a legnagyobb, 
hisz, mint a clevelandi Szabadság riportere megjegyezte, a bányában pusztult „30 
Vas-megyei német, 25 tót és 50 rusznyák.”20 Az utóbbi állítás ellentmond a fenti-
ekkel, azonban ezek a „rusznyákok” talán nem is voltak azok, s mindenesetre nem 
lehettek görög katolikusok.  

A legnagyobb veszteség azonban az amerikai magyarságot érte. A robbanást 
követően legalább 131 magyar bányász megszenesedett holtteste hevert a Darr-
bánya mélyén. Köztük igen sok gyermekkorban levő fiatal legény is elpusztult. 
Ugyanis – a Szabadság szerint – a Darr-bányában „rendesnél több fiatal, 15 éven 
aluli gyereket alkalmaztak, ezek is mind elpusztultak a katasztrófa alkalmával. 
Köztük van a 14 éves Lakatos Ferenc is.”21  

A mentési munkálatok még sokáig folytak, míg végül is 239 holttestet kihoztak. 
Ebben a számban aztán meg is állapodtak, habár a pontos számot sohasem lehetett 
megtudni. Egy másik áldozat-névsor 317, illetve 325 elpusztult bányásznak a nevét 
tartalmazza.22 Mint fent említettük, újabb áldozatnévsorok összeállítása azért oly 
nehéz, mert egyes testek teljesen elégtek és elpusztultak, ugyanakkor sok össze 
nem tartozó emberi testrészt is találtak. Azonkívül több bányász holttestét a robba-
nást követően meg sem találták. Egy Van Meter-i öreg bányász, aki sok évtizeddel 
később időnként bemerészkedett a bányába, még az 1980-as évek folyamán is talált 
addig fel nem fedezett embermaradványokat.23 

A közelmúltban egy Internetes Szénbányászati Múzeum egy újabb halállistát 
publikált, amely 396 elhullott bányásznak a nevét tartalmazza, akik közül 325 a 
Darr-bánya 1907. december 19-i robbanás áldozata volt. Ezek szerint ez a hatalmas 
bányarobbanás nem 239, hanem 325 bányászt küldött a másvilágra.24  

Ebben a névsorban 141 bányász névszerint és magyarként van feltüntetve, akik 
közül 127 a december 19-i, 14 pedig az előző napok bányaszerencsétlenségeinek 
voltak az áldozatai. Több felsorolt bányász esetében hiányzik a nemzetiségi megje-
lölés. Az utóbbiak közt legalább hat bányász könnyen felismerhető magyar névvel 
rendelkezik (Balogh András, Kovács Charles/Károly, Lendvay Albert, Sándor 
Frank/Ferenc, Soltész Steve/István, és Torday Joe/József). Az utóbbiak közül négy 
a decemberi bányakatasztrófának volt az áldozata. E névsor alapján tehát az 1997. 
december 19-i bányarobbanás magyar áldozatainak a számát 131-ben jelölhetjük 

 
20  A bánya nem adja vissza a halottakat. Szabadság, 1907. december 21. Idézi Tezla, 1987. II. 102.  
21  A bánya nem adja vissza a halottakat. Szabadság, 1907. december 21. Idézi Tezla, 1987. II. 105.  
22  Events that touched our ancestors’ lives. Lásd: http://www.gendisasters.com/data1/pa/ 

mines/jacobscreek-mineexp-dec1907.htm 
23  Ennek az adatnak a fő forrása, Rev. Chip Nortonnak, a Van Mater-i baptista lelkésznek 2007. 

szeptember 29-i ünnepélyes megemlékezésen tartott előadása. Rev. Norton ugyanis lelkészkedés 
mellett helyi jellegű történeti kutatásokkal is foglalkozik. 

24   Lásd: http://patheoldminer. rootsweb.com/darr1.html 
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meg, amely szám kereken 40 százalékát teszi ki az ugyanakkor és ugyanott elpusz-
tult 325 bányásznak.25  

Az elpusztult magyar bányászok sok esetben nehezen felismerhető eltorzított 
nevekkel szerepelnek ezen a listán. A felismerhető nevek között vannak a követke-
zők: Arvu = Árva, Beras = Béres, Laszio = László, Bulog = Balogh, Gyroi = Győri, 
Harrath/Harwat = Horváth, Kovaco = Kovács, Lacatos/Lakates = Lakatos, Mihaley 
= Mihályi, Nagg = Nagy, Paster = Pásztor, és még egy sereg más név. Ugyanakkor 
vannak olyanok is, akiknek keresztneve került a családi nevük helyére (pl. István, 
Viszokai; János, Csurkó; János, Harraly; János, Hornyák; János, Kormai; Pál Ke-
vekes [Kerekes]). 

Már a robbanás napjának késő estéjén 15 holttestre akadtak, de ezek esetében 
„ötnek hiányzott a feje, s a többiek is felismerhetetlenségig voltak összeroncsol-
va.”26 Egy másik jelentés szerint, „mire ráborult az este fekete takarója a szomorú 
bányaplézre, még csak 12 holttestet sikerül megtalálni, de azok is annyira össze 
voltak roncsolva, hogy a személyazonosságot nem lehetett megállapítani.”27 
Ugyanakkor „a bánya mélyéből, a szerteágazó tárnákból halált hozó gázok öntik 
gyilkoló leheletüket, és mindenkit, aki közelükbe ér, megöléssel fenyegetnek.”28  

A robbanást követő napokban az amerikai magyar újságok több áldozatnévsort 
köröztek, de a magyar áldozatok számát sohasem tudták pontosan megállapítani. 
Az egyik nyomtatott névsor például csak 75 nevet tartalmazott.29 De még ennek a 
névsornak az összeállítói is tudták, hogy ez csak egy részleges névsor lehet.  S 
amint fenn láthattuk, a valóságos szám majdnem duplája volt a Szabadság-ban fel-
soroltak számának. 

Sajnos, az áldozatlistákon felsoroltak közt igen sok gyermekkorban levő 14-15 
éves bányász is szerepel. De még ez a névsor sem adja vissza a teljes valóságot. 
Ugyanis, mint ezt a nagy tragédiát feldolgozni óhajtó Van Meter-i baptista lelkész 
elmondta a 2007-ben rendezett száz éves megemlékezés keretében, több 10-12 éves 
gyermek is e nagy bányarobbanásnak az áldozata lett. Az akkori szokás szerint ezek 
a fiatalok sok esetben az apjuk vagy idősebb bátyjuk „dögcédulájával” mentek le a 
bányába, hogy ottani munkájukkal hozzájáruljanak a család anyagi szükségletei ki-
elégítéséhez. A bánya vezetősége tudott ezekről a kis csalásokról, de annyira már 
nem érdekelte őket a dolog, hogy ezt a gyermekkihasználó munkát leállítsák.30 
 
25  Ez a legújabb bányásznévsor a következő internet címen található meg: http://patheoldminer 

.rootsweb.com/darr1.html 
26  25.  Borzalmas bányarobbanás Jacobs Creeken. Szabadság, 1907. december 20. Idézi Tezla, 1987. 

II. 100.  
27  A bánya nem adja vissza a halottakat. Szabadság, 1907. december 21. Idézi Tezla, 1987. II. 103.  
28  A bánya nem adja vissza a halottakat. Szabadság, 1907. december 21. Idézi Tezla, 1987. II. 10–105.   
29   Ez a korai névsor a Szabadság 1907. december 20-i számában jelent meg. Lásd még Tezla, 1987. 

II. 105–112. 
30  Rev. Chip Norton fent jelzett 2007. szeptember 29-i előadása. Lásd még a következő összefoglalót: 

Colleen Pollock: After a century. Darr Mine blast still worst in the state. The Valley Independent, 
2007. október 3. Az Interneten: http://www.pittsburghlive.com/x/valley independent/s_530368.html 
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A bányásztársadalom teljes tudatában volt annak, hogy ezért a hatalmas kataszt-
rófáért elsősorban a Darr-bányát birtokló Pittsburgh Coal Company felelős, hiszen 
már napokkal korábban annyira gázosak voltak az aknák, hogy két vezető pozíció-
ban lévő amerikai – Archibald Black főellenőr és David Wingrove tűzoltó parancs-
nok – le is mondtak. Mindketten otthagyták a bányát, mert a tulajdonosok nem vol-
tak hajlandók figyelembe venni az általuk jelzett veszélyeket.31 Ugyanakkor a bá-
nyászok családtagjai azzal is tisztában voltak, hogy ez ellen a Társaság ellen pert 
nyerni nem lehet. Akárhány katasztrófa is történt a múltban, az erre kiküldött vizs-
gálóbizottság a Társaságot minden esetben felmentette, és a felelősséget az elpusz-
tult bányászok nyakába varrta. Kártérítést sem igen akart fizetni, csupán a holttes-
teket volt hajlandó a Társaság költségén eltemettetni.  

A Pittsburgh Coal Company vezetősége tudatosan terjesztette a bányászok fele-
lősségét, amely aztán be is került a köztudatba, méghozzá olyannyira, hogy még 
nyolc évtizeddel később azt is ismételgették a különböző lapok publicistái. 1987-
ben például, a bányarobbanás 80-dik évfordulója alkalmából, a greensburgi és 
pittsburghi Tribune-Review publicistája a következőket írta az egyik idevonatkozó 
cikkében: „A Pittsburgh Szén Társaság megtette a lépéseket, hogy a bánya olyan 
biztos legyen, amilyen emberileg lehetséges volt. Szellőztető ventilátorok működ-
tettek […], elgázosodott területeket korlátokkal zárták el, és megparancsolták, hogy 
egyetlen bányász se lépje át a korlátot […]. Azonban az egyik bányász elmozdítot-
ta az egyik korlátot és besétált a jobb oldali második tárnába. Ezzel öngyilkosságot 
követett el, és egyben 238 társának a gyilkosa is lett.”32 Ez a leírás semmi más, 
mint a bányatársaság jól kigondolt és szerte-hosszába elterjesztett propagandája. 
Ennek legfontosabb ellenbizonyítéka a két fent jelzett vezető pozícióban levő 
egyénnek a lemondása és kivonulása a bányából mindössze néhány nappal a de-
cember 19-i nagy bányarobbanás előtt. 

A Darr-bányarobbanás áldozatai 130 özvegyet, több mint 300 árvát, és további 
112 eltartandó személyt, többnyire elaggott szülőt, hagyott itt minden támogatás 
nélkül. Az özvegyek azonban nem sokáig maradtak özvegyek. A kivándoroltak so-
raiban ugyanis még mindig többségben voltak a férfiak, és így az emigráns társada-
lom állandó nőhiányban szenvedett. Ennek következtében minden női személy, 
függetlenül múltjától vagy családi helyzetétől, egyhamar kelendő lett. Sok egyéb 
mellett ez a tény is nyilvánvalóvá lett a fent említett Van Meter-i baptista lelkész 
kutatásaiból. Az élniakarás és a családi szükség rákényszerítette az özvegyeket, 
hogy minél hamarabb új férjet, egy újabb családeltartót találjanak maguknak. Ez 
annál is inkább így volt, mert a bányatelepek kis házai, melyben a bányászcsaládok 
laktak, mind a bányatársaság tulajdonát képezték. És ha egy család elvesztette a 

 
31   Raymond A. Washlaski, Ryan P. Washlaski, Peter E. Starry, Jr.: Darr Mine Disaster, December 

19, 1907. Lásd: http://patheoldminer. rootsweb.com/darr2.html 
32   R. Mitchell Steen: Mine accident marred holidays. Tribune-Review valamelyik 1987-es száma, 

amely fotómásolatban került el hozzám.  
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család fejét, aki aktív bányász volt, akkor az a család kénytelen volt kiköltözni a 
házból, hogy átadja helyét egy újabb bányászcsaládnak. 

A bányarobbanást követő napokban, amikor a katasztrófa mérete tudatosodott, 
az amerikai társadalom és az emigráns egyházak is megmozdultak az özvegyek és 
árvák érdekében. Ugyanezt tette a magyar kormány, a washingtoni nagykövetség, 
valamint a pittsburghi konzulátus is. Erre igen nagy szükség volt, mert a katasztró-
fát követő napokon különböző hivatású ügynökök lepték el a bányatelepeket, hogy 
meghatalmazásokat vegyenek fel az özvegyektől. Ezt a sötét tevékenységet a pitts-
burghi konzulátus azonnal leállította és a United Mine Workers Association-nel 
[Egyesült Bányász Egyesülettel] összefogva igyekezett az özvegyek és árvák hely-
zetét képviselni a bányavállalattal szemben. Ennek lett is valami eredménye, azon-
ban közel sem annyi, amely kárpótolta volna a családfenntartók elpusztulását.  

1910-ben a Pittsburgh Coal Company még a „Darr-bánya” nevét is letörölte a 
térképről. Összeolvasztotta a közeli „Banning No. 3” bányával, az utóbbinak a ne-
ve alatt. A két bányát földalatti folyosóval kötötték össze, és így az egykori Darr-
bánya az utóbbinak csupán egy újabb bejárata lett. Ez a közös bánya teljes gőzzel 
működött éveken át és 1913-ban 350 bányásszal 155 000 tonna szenet termelt. A 
háborús években a termelés fokozatosan csökkent. 1919-ben már csak 30 000 ton-
na szént bányásztak ki belőle. Azt követően aztán egyhamar be is zárták az egész 
bányát. 

Az 1907-ben elpusztult bányászok is lassan a feledés homályába kerültek. Igaz, 
hogy 1909-ben a helyi temető közepén felállítottak egy hatalmas gránit emlékmű-
vet, amelyen a következő szöveg olvasható: 33 

 
To the Memory of the Martyrs 

The Darr Mine disaster, Dec. 19. 1907 
erected by the Hungarian–American Federation 1909 

 
magyar fordításban: 
 

Az 1907. dec. 19-i Darr-bányaszerencsétlenség 
vértanúinak emlékére emelte az Amerikai 

Magyar Szövetség 1909-ben 
 

Idővel azonban ezt az emlékművet is elfeledtette az idő. De 1994-ben a Pennsyl-
vania Historical Museum Commission (Pennsylvaniai Történeti Múzeum Bizottsá-
ga) újból felfedezte és a következő bronztáblával jelölte meg az 1907-es bányarob-
banások helyét. 
 
 
33   Ezekkel a feliratokkal kapcsolatban lásd az első jegyzetben felsorolt tanulmányokat, valamint az 

Amerikai Magyar Szövetség idevonatkozó Internet-es cikkét: Remembering the Darr Mine 
Disaster. Lásd: http://www.americanhungarianfederation.org/news_darrmine.htm 
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DARR MINE DISASTER 
On Dec. 19. 1907, an explosion killed 239 men and boys, many Hungarian 

immigrants, in Darr coal mine near Van Meter. Some from the closed 
Naomi mine, near Fayette City, which exploded on Dec. 1, killing 

34. Over 3000 miners died in Dec. 1907. The worst month 
in U. S. coal mining history. In Olive Branch 

Cemetery, 71 Darr miners, 49 unknown, 
are buried in a common grave. 

 
magyar fordításban: 

 
DARR-BÁNYA-FÉLE KATASZTRÓFA 

1907. december 19-én egy bányarobbanás 239 nagyrészt magyar férfit és fiatal fiút ölt 
meg a Van Meter közelében levő Darr-bányában. Néhányat a Fayett City melletti 

bezárt Naomi-bányában, amely december 1-jén robbant fel, megölve 34 embert. 
1907. december folyamán, mely az amerikai bányaipar legvéresebb 

hónapja volt, több mint 3000 bányász pusztult el. Az Olive 
Branch Temetőben, egy közös sírban 71 Darr bányász 

van eltemetve, közülük 49 ismeretlen. 
 

Ez volt a helyzet a Pittsburghi-környéki acélkohókban és szénbányákban 1907-ben, 
amikor egy sor kohórobbanás és bányaszerencsétlenség rázta meg a helyi magyar 
kolóniát. E bánya és iparvidéken szinte százával pusztultak el a magyar nemzet 
idegenbe szakadt gyermekei. Ezek mind egy szebb jövő reményében mentek át a 
tengeren, de ezt a szebb jövőt nem mindenkijüknek sikerült meglelnie. Jelentős ré-
szük ugyanis az acélkohók és a szénbányák áldozata lett, anélkül, hogy valaha is 
megközelítették volna azt a bizonyos szebb jövőt.34 

Kivételt csak azok képeztek, akiknek sikerült élve kikerülni a szénbányák és 
acélkohók emberőrlő mélyeiből, és azt követően megindulhattak a családépítés és 
társadalmi haladás tekervényes útján. Ezt tette az a mintegy 200 főnyi magyaror-
szági ruszin – és néhány görög katolikus magyar is –, akik megmaradásukat a Mi-
kulásként ismert Szent Miklós püspök csodájának tudták be.35 

 
34  Az amerikai magyarság múltjával kapcsolatban lásd a következő magyar nyelvű munkákat: Puskás 

Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880–1940. Budapest, 1982. 640 oldal; 
Várdy Béla, Magyarok az Újvilágban. Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Buda-
pest, 2000. 840 oldal; és Várdy Béla és Várdy Huszár Ágnes: Újvilági küzdelmek. Az amerikai 
magyarság élete és az óhaza. Budapest, 2005. 370 oldal. 

35  Szent Miklós püspök szerepével kapcsolatban lásd a 14. sz. jegyzetben idézett tanulmányt. A jelen 
szerző által irt idevonatkozó tanulmányok a következőek: Várdy Béla, „Száz éve száz magyar halt 
meg a Pittsburgh-i bányakatasztrófában. Kapu, 2007. október. 96–98; Várdy Béla: A pittsburghi 
érckohók magyar áldozatai a századeljei Amerikában. Kapu, 2008. március. 60–62; Várdy Béla: 
Könnye hullott dicsekvő koldusnak. A Jacobs Creek-i bányakatasztrófa 100. évfordulójára. Ameri-
kai Magyar Népszava – Szabadság, 2007. október 5. 96–98; Várdy Béla: Tömeghalál Andrew 
Carnegie érckohóiban. Emlékezés a pittsburghi érckohók száz évvvel ezelőtti magyar aldozataira.  
Amerikai Magyar Népszava – Szabadság, 2008. január 8. 17; Steven Béla Várdy és Agnes Huszár 
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Az amerikai magyarság körében – akik idővel beleolvadtak a befogadó ameri-
kai társadalomba – lassan feledésbe merültek ezek a borzalmas kohó- és bányarob-
banások. Nem úgy az egyszerű és erősen vallásos görög katolikus kárpátaljai ruszi-
nok körében. Ők rendszeresen megemlékeznek erről az 1907. mikulásnapi „csodá-
ról”, amely legalább kétszáz, olyan erősen vallásos embernek mentette meg az éle-
tét, akiknek ma már több ezer leszármazottja él Pittsburghben és környékén. Ezek 
mindegyike tudja és tudatosan vallja, hogy ha ükapáik ott pusztultak volna abban a 
bizonyos Darr-bányában, akkor ők sem látták volna meg Isten szép egét. És ez a 
tény állandó része lett életüknek és tudatuknak. 

 
 
 
 

                                                                                                                            
Várady: Hungarian Victims of the Coal Mines and Steel Mills of Western Pennsylvania: As 
Reflected in the Emigré Poetry of that Age. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Phi-
losophica, 15. köt, (Kiadás alatt.); és Steven Béla Várdy és Agnes Huszár Várdy: Victims of an 
Empire: Hungarian Immigrants in the Mines and Steel Mills of Early 20th-Century Western Penn-
sylvania. LetteraArtiScienze Universitą degli Studi di Napoli L’Orientale Napoli, Italia. (Kiadás 
alatt.)    

 



 

VARGA ZSUZSANNA 
 
 

KÉT KIS NÉP SIKERTÖRTÉNETE, 
AVAGY MIT ÜZENNEK BOLDIZSÁR IVÁN  

ÉS KODOLÁNYI JÁNOS ÚTIRAJZAI? 
 
 
 
Ha a népi írók műveiről esik szó, akkor többnyire azok a szociografikus jellegű írá-
sok jutnak az eszünkbe, amelyek egy nagyobb tájegység (pl. a Duna–Tisza köze, 
Észak-Magyarország, Viharsarok, Ormánság stb.), vagy éppen egy konkrét telepü-
lés (Tard, Kemse, Orosháza, Balmazújváros, stb.) társadalmi-gazdasági viszonyai-
nak bemutatására vállalkoztak. E művek értékeivel és jelentőségével bőséges szak-
irodalom foglalkozik.1 Arra viszont kevesebb figyelem irányult, hogy a népi írók 
többsége ellátogatott Európa különböző országaiba, s a külföldön szerzett tapaszta-
latokról cikkek és hosszabb útirajzok formájában beszámolt. Különösen figyelem-
reméltó az, hogy jól behatárolható a célországok köre: Hollandia, Dánia, Finnország.  

A rendelkezésre álló gazdag termésből2 a jelen tanulmány terjedelmi keretei kö-
zött mindössze két szerző útleírásainak elemzésére vállalkozom. Boldizsár Iván 
Dániáról szóló művét3 valamint Kodolányi János Suomi-könyveit4 tanulmányo-
zom. A szakirodalom mindkettejüket a népi írók között tartja számon, bár egyikük 
se tartozott a legismertebbek közé. Éppen ezért bevezetésként szeretnék röviden ki-
térni arra, hogy mivel foglalkoztak mielőtt a 30-as évek második felében külhoni 
tájak és emberek megismerésére indultak.  

Kodolányi a 20-as évek folyamán több írásában is vizsgálta az egykézés prob-
lémáját. Ormánsági tapasztalatai alapján írta meg A hazugság öl című híres memo-
randumát, majd pedig Baranyai utazás című riportsorozatában tekintette át e súlyos 

 
1  Lásd: A falukutatás fénykora, 1930–1937. Szerk. Pölöskei Ferenc, Bp. 2002.; A népi mozgalom és 

a magyar társadalom, tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. 
Szerk. Sipos Levente – Tóth Pál Péter, Bp. 1997. Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom: A 
harmadik reformnemzedék. Bp. 1989. Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930–1938. Bp. 1985.; 
Salamon Konrád: A harmadik út kísérlete. Bp. 1989. 

2  Varga Rózsa–Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája: Művek, irodalom, mozgalom (1920–1960). 
Bp., 1972. 628–658. 

3  Boldizsár Iván: A gazdag parasztok országa. Bp., 1939.  
4  Kodolányi János: Suomi, a csend országa. Bp., 1937.; Uő: Suomi titka. Bp., 1939. Mindkét kötet 

több kiadást is megélt, sőt néhány év elteltével közös kötetben is publikálták őket. A jelen tanul-
mány elkészítése során én a Magyar Élet kiadó által, 1944-ben megjelentett közös kötetet használ-
tam, melyben az 1937-es mű az 5–81., az 1939-es pedig a 83–203. oldalak között található. Lásd: 
Kodolányi János: Suomi. Bp., 1944. 
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társadalmi probléma szélesebb összefüggésrendszerét. Felhívta a figyelmet az 
aránytalan birtokviszonyokra és sürgette a magyarországi nagybirtokrendszer mi-
előbbi felszámolását. Ezekről a kérdésekről rendszeresen hallatta a véleményét ré-
szint a Bartha Miklós Társaság vitaestjein, részint pedig a társaság negyedévi fo-
lyóiratában, az Új Magyar Földben.5 

Boldizsár Iván a 30-as évek első felében kapcsolódott be a falukutató mozga-
lomba, Szabó Zoltánnal és másokkal együtt aktív szerepet vállalt a Fiatal Magyar-
ság című folyóirat szerkesztésében. Ezzel a társasággal, több alkalommal is vidéki 
tanulmányútra indult, s a terepmunka során összegyűlt tapasztalatokat szociográfi-
ák formájában publikálták. Boldizsár Iván a későbbiekben városszociográfiával is 
próbálkozott. Az évtized második felében megbízták a „Szolgálat és Írás Munka-
társaság” gondozásában megjelenő könyvsorozat szerkesztésével.6 1938-ban maga 
is részt vett a sorozat egyik kötetének összeállításában. Móricz Zsigmonddal együtt 
publikálta a Tiborc című képes albumot, amely Kálmán Kata fényképeiből adott 
közre egy válogatást.7  

Az eddigiek már érzékeltették, hogy a két író a népi mozgalomnak nem ugyan-
ahhoz a vonulatához tartozott; mégis, 1936-ban mindketten ott voltak azon a listán, 
amely az Athenaeum Kiadó Magyarország felfedezése című sorozatának szerzői 
gárdáját tartalmazta. Végül se Kodolányi, se Boldizsár nem írta meg a sorozatba 
szánt könyvet. Elkészítettek viszont olyan magukkal ragadó útirajzokat, amelyek 
elemzése fontos adalékokkal szolgálhat a népi mozgalom történetéhez.  

 
 

KÜLFÖLDI „FELFEDEZŐÚTRA” INDULVA 
 
Bármilyen útleírást is vesz kézbe a történész, először azt kell eldöntenie, hogy az 
adott műhöz milyen megközelítést választ. Egyrészt vizsgálhatja, hogy az úti be-
számoló mit árul el a bemutatott ország(ok) korabeli viszonyairól, s ebben az eset-
ben megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a forrás igazságtartalmára. Más-
részt szóba jöhet egy olyan vizsgálódási szempont, amely „az útleírásokat, mint a 
szerző és közönsége kultúrájának a mindenkori „másik” tükrében történő, önkénte-
len kulturális önfelmutatásaiként” fogja fel.8 Ezt az utóbbi nézőpontot választottam 
én is a jelen dolgozat kiindulópontjául. Boldizsár Iván és Kodolányi János útleírá-
saiban egyrészt az érdekel, hogy a külföldi tapasztalatokról szóló beszámolókban 

 
5  Kodolányi János (1899–1969) munkásságáról bővebben lásd: Tüskés Tibor: Kodolányi János. 

Pécs, 1999.  
6  1936-ban a sorozatban megjelent Szabó Zoltántól A tardi helyzet, 1937-ben Kovács Imrétől a Né-

ma forradalom, 1938-ban Szabó Zoltántól a Cifra nyomorúság.  
7  Boldizsár Iván (1912–1988) 1930-as évekbeli pályafutásának áttekintésére lásd: Némedi Dénes: A 

népi szociográfia 1930–1938. Bp., 1985. 45–48., 71–73., 153–154.  
8  Michael Harbsmeier: Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai. Korall, 2006. 26. sz. 30.  
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hogyan jelentkezik a korabeli magyar viszonyok kritikája, másrészt pedig az, hogy 
mit jelenítenek meg a népi mozgalom reformprogramjából.  

Első lépésként, tisztázni kell a szerzők indítékait és céljait. Lássuk, hogyan val-
lanak erről ők maguk! Boldizsár Iván az előszóban így fogalmaz: „Ez a kicsi könyv 
arról szól, hogyan lett Dánia a gazdag parasztok országa és hogyan lettek a dán 
földművesek, kisbirtokosok, gazdaemberek a világ leggazdagabb, legműveltebb és 
legboldogabb parasztjai.”9  

Kodolányi a tényleges úti élményei elé beiktat egy romantikus hangulatú visz-
szaemlékezést, amelyben felidézi, hogy gyerekkora óta „valami csodálatos, érthe-
tetlen érzelmi kapcsolat” fűzte Finnországhoz. Elmondja azt is: sohasem kívánko-
zott se a tengerentúlra, se Franciaországba, vagy épp Németországba. „De – nyo-
matékosítja még egyszer – csendesen és forrón vágyakoztam Finnországba. … 
Vajjon most, hogy finnországi utamról visszatértem, érzek-e csalódást? Erről szól-
nak az utazásomról feljegyzett beszámolók.”10  

Sokatmondó az is, hogy mely élményeikről írnak elsőként. Boldizsár Iván Dá-
niába érkezve, a következőképpen jellemzi a tájat: „…lapos, mint az Alföld Debre-
cen és Hajdúszoboszló, vagy Hódmezővásárhely és Nagykőrös között. De mennyi-
re más mégis!” – kiált fel az író. „Olyan, mintha az ember óriási kerten utazna ke-
resztül. Majdnem szabályos távolságra egymástól állnak a felosztott egykori nagy-
birtokok helyén a dán telepes parasztok házai; … „11 

Kodolányi elidőz a Suomiba vezető út részleteinél, elsősorban az Észt- és Lett-
országban tapasztaltakról mesél: „Az ember már Lettországban érzi, hogy a 
középeurópai világból merőben más világba került. Nem a táj különössége, szépsé-
ge – olyan az egész, mint a gödöllői park – hanem az emberek egymáshoz való vi-
szonya jelzi ezt a különbözést.”12  

Ha a két utóbbi idézetet összevetjük, akkor világosan feltárul az útleírások logi-
kájának egyik lényegi jellemzője: egyfelől az „itt”, a „mi” és a „haza”, másfelől 
pedig az „ott”, a „másik”, és az „idegen” közötti duális szembeállítás alapmintája. 
Arról, hogy mi ennek a „másságnak” a lényege, azaz mi vonzotta őket az úti cél-
ként választott országba, így írnak.  

Boldizsár Iván egyrészt könyve címével: „A gazdag parasztok országa”, más-
részt pedig az első fejezet címével: „A jólét és szabadság országa”, a lehető legtö-
mörebben megfogalmazza mi vonzotta ő Dániába. Útirajzában aztán történetek so-
kaságával igyekszik közel hozni olvasóihoz a dán mindennapok világát.  A hiteles-
ség fokozása érdekében gyakran említ olyan eseteket, amelyeknek ő maga is szem- 
és fültanúja volt. Egyik alkalommal vendégségbe hívták egy előkelő, gazdag csa-
ládhoz, ahol az volt a szokás, hogy a szobalány és a szakácsnő is a családtagokkal 
 
 9  Boldizsár Iván, 1939. 1.  
10  Kodolányi János, 1944. 8. Az idézetekben megtartottam mind az eredeti kiemeléseket, mind pedig 

a korabeli helyesírást. 
11  Boldizsár Iván, 1939. 5–6. 
12  Kodolányi János, 1944. 8. 



VARGA ZSUZSANNA 

 

398

együtt étkezett, mi több még a társalgásba is bekapcsolódott a személyzet. Az ilyen 
és hasonló életképek felvillantása után az író a következőképpen összegzi az álta-
lánosítható tanulságot: „Dániában nincs társadalmi különbség. Mindenki egyenran-
gú, nemcsak Isten és a törvény előtt, hanem a mindennapi életben is. Nincs különb-
ség úr és szolga között, nem azért, mert mindenki úr, hanem azért, mert senki sem 
szolga. Származását senki sem röstelli, …”13 

Hasonló csodálat és elismerés járja át Kodolányi mondatait is, amikor A csend 
országa című kötetében leírja, mi vonzotta az északi rokonokhoz. „Bizonyos, hogy 
kellemes tapasztalatok más országokban is érik az embert. De nem hiszem, hogy 
olyan családias, magátólértődő, természetes lenne minden, mint éppen Finnország-
ban. Hogy ennyire lépten-nyomon érezné az ember: itt iparkodnak mindent első-
sorban a közérdek szempontjából nézni és intézni. Hogy lenne még ország a vilá-
gon, ahol oly ritkán írnák le a „közérdek” szót, de ahol oly természetesen igazod-
nék minden magától a közérdek irányába.… Lépten-nyomon érezni fogod egy szo-
ciális gondolkodástól és érzülettől áthatott társadalom gondoskodó, bölcs kezét, 
szeretetteljes irányítását.”14  

Láthattuk, hogy az utazás indokainak és céljainak megfogalmazásakor mindkét 
szerző döntően a „megkülönböztetés”, a szembeállítás retorikai eszközével élt. 
Ugyanakkor ők is tudatában voltak annak, hogy az olvasóban ott lakozik a kétség, 
vajon nem túl idealizált-e az a kép, ami elé tárul. Ezt a dilemmát Boldizsár Iván 
szóvá is teszi művében: „Ha most elmondom, hogyan éltem én dán parasztok kö-
zött és ha elmondom hogyan él a dán paraszt, sokan azt hihetik majd, mesét mon-
dok vagy úgy csoportosítom az eseményeket, mintha képviselőválasztás előtt be-
szélnék a szavazókhoz. Pedig ahhoz, amit láttam, semmit hozzá nem teszek, sőt 
ami egy kicsit is szürke volt, arra már nem mondom azt, hogy fehér és a kivétele-
sen meglepő dolgokat inkább egészen elhallgatom.”15  

Ahhoz, hogy az író meggyőzze olvasóközönségét „hihetetlen” története hiteles-
ségéről, adva van egy másik eszköz, a „hasonlítás és analógia” eszköze. Boldizsár 
és Kodolányi is több alkalommal élt ezzel a lehetőséggel, sőt az is megfigyelhető, 
hogy a párhuzamok felállításakor mindketten szívesen nyúltak történelmi példákhoz.  

Boldizsár Iván így tárja az olvasó elé a történeti analógiát.16 „A múlt század má-
sodik felében a dániai viszonyok hasonlatosak voltak a háború utáni Magyarország 
állapotához. Az ország és fiai győztes csaták és vesztett háborúk után a tönk szélén 
állottak. A belső bajt a bizonytalan és nyomasztó külpolitikai helyzet súlyosbította. 
Tehetetlenség fogta el az embereket, ha a határon túlnéztek és kétségbeesés, ha be-
felé tekintettek.”17 Ezzel arra utalt, hogy a 19. század során súlyos külpolitikai ku-
darcok érték Dániát (Norvégia, majd Schleswig-Holstein elvesztése), s ennek kö-
 
13  Boldizsár Iván, 1939. 8. 
14  Kodolányi János, 1944. 16–17. 
15  Boldizsár Iván, 1939. 16. 
16  Dánia történetéről lásd: Jespersen, Knud J. V.: A History of Denmark. Basingstoke, 2004.  
17  Boldizsár Iván, 1939. 27.  
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vetkeztében: „Dánia régi területének egyharmadára zsugorodott, akárcsak Magyar-
ország Trianon után.”18 Ráadásul a század utolsó harmadában, az olcsó amerikai 
gabona európai megjelenése következtében korábbi piacait is elveszítette. Ebből a 
sokrétű válságból kellett kiutat találni. A végbement fejlődést így jellemzi: „Ötven 
esztendő alatt a dán paraszt a világ leggazdagabb és legmegelégedettebb földműves 
embere lett. De nemcsak a paraszt: az egész ország meggazdagodott.”19   

Kodolányi történeti visszatekintése szintén a 19. századig nyúlik vissza. 1809 
után, a 12. század óta tartó svéd uralmat felváltotta az orosz: I. Sándor cár autonóm 
nagyhercegségként csatolta birodalmához Finnországot. A függetlenség kivívására 
1917-ben került sor.20 Kodolányi szövegéből a finn-magyar párhuzam csak akkor 
tárul fel, ha működésbe lép az olvasói interpretáció, hiszen a szerző által kiemelt 
hívószavaknak – kivándorlás, éhínség, tüdővész, stb. – csak a magyar viszonyokat 
ismerő olvasó számára volt üzenetértéke. „… tudjuk, Finnországból is rengetegen 
kivándoroltak a 19. század végén. … Finnországban hajdan nem volt ismeretlen az 
éhínség, amikor ezrek és ezrek tengődtek fakéregliszten és pusztultak el éhtífusz-
ban. A kevés és sovány szántóföld nem adott annyit, amennyi elegendő lett volna, s 
azt is a földbirtokosnak adta, …. Önálló finn állam sem volt, a társadalom beren-
dezkedése tökéletlen és igazságtalan elveken alapult. A nagybirtokokon dolgozó 
szegény földmunkások így néha leírhatatlan nyomorban éltek. … Pusztított a tüdő-
vész, a pálinka – melyet titkon ma is szívesen főznek az erdők mélyén gabonából, 
bár erősen üldözik a hatóságok – a gyomorbaj. Nagy volt a gyermekhalandóság is. 
A házak egészségtelenek és elhanyagoltak voltak, – ami a szegénység következ-
ménye. De az önálló Finnország demokráciája csodákat teremtett.”21  

Amikor példák során keresztül részletezi a „csodákat”, kiemelt fontosságot tu-
lajdonít az életszínvonal látványos fejlődésének: megszűnt az éhínség, visszaszo-
rult a tüdőbaj, és egészséges, tágas házakban lakott a népesség túlnyomó többsége. 
Nagy elismeréssel említette, hogy Finnországban magasabbak voltak a fizetések és 
a bérek, mint a korabeli Magyarországon, ugyanakkor az iparcikkek ára alacso-
nyabb volt, sőt lakásra is kevesebbet kellett költeni. A finn emberek „emberhez 
méltóan” ruházkodtak, s rendszeresen költhettek könyvre, rádióra, szórakozásra.22 
Lenyűgözte az írót az is, hogy a villanyhálózatba bekapcsolt, gyakran telefonnal is 
felszerelt tanyákat kitűnő utak kötötték össze, sűrű volt az autóbusz-hálózat, s a 
közlekedés közép-európai szemmel hihetetlenül olcsónak tűnt. 

Az indítékok és célkitűzések vizsgálatából megállapítható, hogy mindkét író 
olyan agrárjellegű országot választott úti célként, amelyek a 19. század során vagy 

 
18  Uo. 28. 
19  Uo. 30. 
20  Finnország történetéről magyar nyelven is elérhető egy finn történészek által összeállított kézi-

könyv: Finnország története. Szerk. Anssi Halmesvirta, Debrecen, 2002.  
21  Kodolányi János, 1944. 51. 
22  Kodolányi János, 1944. 43.  A jólét növekedésére további példákat hoz a Suomi titka című kötet-

ben is. Lásd: Uo. 102–111., 114–118. 
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a 20. század elején súlyos válságot éltek át, ámde ezekre a politikai-gazdasági kihí-
vásokra olyan válaszokat adtak, amelyek hosszabb távon megteremtették a sikeres 
növekedés feltételeit. A dán vagy a finn fejlődési pálya nem annyira a mennyiségi 
mutatók miatt válik vonzóvá számukra, hanem elsősorban azért, mert a társadalom 
többsége, így a parasztság is profitálni tudott belőle. Közös élményük volt, hogy 
ezekben az országokban jó parasztnak lenni. 

  
 

A FÖLDKÉRDÉS 
 
A külföldi élmények nyilvánvalóan azért hatottak olyan nagy erővel mindkét íróra, 
mert idehaza szinte minden területen pontosan az ellenkezőjét tapasztalták.23 Régi 
és új problémák sűrűsödtek össze a magyar agrárszektorban. A 19. századból örök-
lött problémák közül egyrészt a rendkívül aránytalan birtokszerkezetet, másrészt 
pedig a parasztság nagy tömegeinek földtelenségét kell megemlíteni.24 Az 1920-
ban aláírt trianoni békeszerződés következményeként Magyarország elvesztette te-
rülete kétharmad részét és a lakosság a régi lélekszám 42%-ára csökkent. Az új 
helyzet a mezőgazdaság számára azt jelentette, hogy elvesztette a korábbi vámmen-
tes monarchiai (osztrák, cseh) felvevőpiacot. Az ország területének változása módo-
sította a birtokmegoszlást is, növelve a nagybirtok súlyát. A lakosságon belül a ko-
rábbinál magasabb lett a földnélküli rétegek aránya. A növekvő társadalmi feszültsé-
get egy olyan földreformmal szerelték le, mely az ország termőterületének mindössze 
8,5%-át érintette, tehát érintetlenül hagyta a nagybirtokrendszer túlsúlyát.25 Az agrár-
munkanélküliség problémáját sem érdemi földosztás, sem az ipar fejlődése nem tudta 
megoldani Magyarországon a két világháború között. Ilyen körülmények között a 
magyar paraszti társadalom kétharmadának, körülbelül hárommillió embernek az 
életnívója a létminimum és a kilátástalan nyomorúság között mozgott. 

A népi mozgalom képviselői mindezt úgy értékelték: a parasztság válságos 
helyzetbe került. Sőt ki merték mondani azt is, hogy a parasztságot nyomasztó 
gondok orvoslása nélkül, a magyar társadalom nem tud kilábalni a trianoni sokk-
ból. Ezzel szemben az uralkodó elit azt hangoztatta, hogy a magyar parasztság sze-
rény életviszonyok között él ugyan, de sorsával és életformájával elégedett, s lojá-

 
23  A magyar mezőgazdaság és az agrártársadalom két világháború közti viszonyairól bővebben lásd: 

Szuhay Miklós: A magyar mezőgazdaság a két világháború között. In: A magyar agrártársadalom 
a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk. Gunst Péter. Bp. 1998. 209–229. Gunst Péter: A 
magyar agrártársadalom 1919–1945 között. Uo. 231–284. 

24  A két világháború közti Magyarországon a termőterület közel fele a nagy- és közép-birtokosok ke-
zén összpontosult. Ez a rendkívül aránytalan birtokmegoszlás más olvasatban azt jelentette, hogy a 
paraszti népességnek mindössze 30%-a rendelkezett annyi földdel, hogy abból a család megélheté-
se biztosított volt. Az agrártársadalom 70%-a viszont azokból a teljesen földtelen vagy törpebirto-
kos rétegekből tevődött össze, akik rendszeresen vagy időlegesen bérmunkára szorultak. 

25  Az 1920-ban meghirdetett Nagyatádi-féle földreformról bővebben lásd: Nagy József: A Nagyatá-
di-féle földreform. Eger, 1993. 
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lisan követi a történeti uralkodó osztályok vezetését.26 A népi írók kutatási tapasz-
talatai viszont teljesen ellentmondtak ennek a felfogásnak. A megoldást a földre-
formban látták.  

 Nem véletlen, hogy Kodolányi János és Boldizsár Iván úti beszámolóinak ép-
pen a földkérdés az egyik közös témája. Kodolányi már az 1937-es könyve legele-
jén – Lett- és Észtországon átutazóban – megállapítja: a két ország látványos fejlő-
désében nagy szerepet játszott, hogy függetlenségük elnyerését követően gyorsan 
felszámolták a nagybirtokrendszert. Rögtön előkerül a kárhoztatott magyar viszo-
nyokkal való összevetés is. Lettországban az ismerősei nekiszegezték a kérdést: 
miért nem szüntetik meg végre Magyarországon a nagybirtokrendszert? Egy útitár-
sa még hatásosabban tette fel a kérdést: „Magyarország Közép-Európa leghatalma-
sabb országa lehetne, ha megszüntetnétek a nagybirtokrendszert, …”27  

A finn földreformra áttérve Kodolányi elsőként azt jegyzi meg, hogy nem volt 
olyan radikális, mint a két szomszédjáé, ahol többnyire német nagybirtokosok föld-
jét vették igénybe. „A finn földreform másmilyen volt, mert a nagybirtokos osztály 
legnagyobb része is nemzeti volt. Azok a százezrek, akik földet béreltek és munká-
jukkal törlesztették a bért, magukénak megválthatták kis földjeiket. Az állam meg-
szabta az árakat és nagyon előnyös kölcsönöket adott. Azonkívül az állam földeket 
vásárolt és most is vásárol, hogy a földnélkülieknek kiossza. Minden nagybirtok 
megkisebbedett tehát, sőt egynémelyik el is tűnt. Miként Észtországban és Lettor-
szágban, Finnországban is alaptalannak bizonyult a reformok ellenzőinek ellenveté-
se, hogy a nemzetgazdaság számára az újítások a pusztulást jelentik. A földmunkás 
kettőzött lelkesedéssel dolgozik saját birtokán és a szövetkezetek pótolnak minden 
mást. Tessék ma megnézni a statisztikákat, mit és milyet termel a finn kisparaszt! 
Mit exportál szövetkezetei útján, mennyi iparcikket vesz fel, mennyi könyvet fo-
gyaszt, hogy miként növekszik az általános jólét s hogy van-e munkanélküliség.”28  

 Kodolányi a magyar helyzet kritikáját – mint láttuk – másokkal mondatta el, a 
megoldáshoz viszont a finn földreform figyelembevételét ajánlja. Nem annyira 
konkrét részleteiben, mint inkább szellemiségében. A hangsúlyt arra helyezi, hogy 
a nagybirtokos réteg áldozatvállalása, szolidaritása nélkül nem indulhat meg az ér-
demi átalakulás. Van még egy fontos momentuma ennek a résznek. Az író egy erő-
teljes felszólítással fordul az olvasóhoz: „Tessék ma megnézni a statisztikákat, mit 
és milyet termel a finn kisparaszt! Mit exportál szövetkezetei útján, …” Kiknek 
üzent ezzel? Azoknak, akik gazdasági okokra hivatkozva ellenezték a nagybirtokok 
felosztását Magyarországon. Az ő érvelésük szerint a paraszti kisbirtok nem képes 
sem minőségi, sem mennyiségi tekintetben felvenni a versenyt a nagybirtokkal. 

Boldizsár Iván is a földreform ellenlábasainak üzent a dán példával. Olyan fon-
tosnak tartotta a témát, hogy külön részt szentelt neki „A földbirtokreform és a te-

 
26  L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1919–1945. Debrecen, 1991. 41–44. 
27  Kodolányi János, 1944. 10–11. 
28  Uo. 47–48 
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lepítési törvény” címmel. A történeti háttérből azt elevenítette fel, hogy a 19. szá-
zad végére kialakult válságos helyzetben Grundtvig püspök, a „dánok Széchenyije” 
kiadta a jelszót: „amit kívül elvesztettünk, visszanyerhetjük belül. … A döntő for-
radalmi változás Dániában nem vérrel, bárddal, puskaropogással, hanem az úri ré-
teg belátásával, lemondásával és a parasztság új nagy nevelésével kezdődött. … Az 
úri osztály, hogy megmentse az országot, a függetlenséget és a népet, lemondott 
előjogairól, belement abba, hogy megfelelő kártalanítás fejében felosszák birtokai-
kat a parasztok között…”29 

A szerző részletesen ismertette az első világháborút megelőző, 1899-től induló 
telepítési törvények tartalmát és végrehajtását. Ezek eredményeként összesen ti-
zenhétezer új kisbirtok jött létre. A világháborút követően ez a fajta problémakeze-
lés nem bizonyult elegendőnek, ezért egy nagyszabású földreformról született dön-
tés. A szükséges földalapot az állam részint a lutheránus egyház birtokainak meg-
vásárlásával, részint a hitbizományok megszüntetésével teremtette meg.30 1921-ben 
még egy kiegészítő lépésre volt szükség: ahol az igénybe vehető egyházi birtokok 
és hitbizományok nem elégítették ki a paraszti igényeket, ott az állam minden 500 
holdon felüli birtokot kisajátíthatott parcellázás céljaira.  

Boldizsár ismertette azt a törvényt is, amely a földhöz juttatás részleteit szabá-
lyozta. Elsőként említette, hogy nem lehetett kisebb gazdaságokat alakítani, mint 
ami egy család teljes megélhetéséhez elegendő volt. A telepes a földért nem kész-
pénzzel fizetett, hanem az államnak évi járadékot juttatott. Azt is kiemelte a szerző, 
hogy a dán állam épületekre és felszerelésre is adott kedvezményes hitelt, amelyet 
csak a harmadik év után kellett elkezdeni törleszteni. Mindezen törvények követ-
kezményeként megszűnt a nagybirtok, s egészséges birtokmegoszlás alakult ki.31 
„Az eredmény a földbirtokreform jogosságát és igazságát igazolja…” – hangsú-
lyozza a szerző. 32  

A kis- és középbirtokon alapuló, kiegyensúlyozott agrárstruktúra előnyeinek, 
eredményességének alátámasztására mind a két szerző szívesen hozott a hétközna-
pi életből példákat. Amikor ezekhez a részekhez ér az olvasó, már nem lehet kétsé-
ge afelől, hogy nem szokványos útirajzot olvas. Hiányoznak a híres épületekről, 
történelmi nevezetességekről szóló leírások, helyettük viszont parasztgazdaságok-
ról, szövetkezeti központokról, népfőiskolákról szóló beszámolókat kap az olvasó. 

 
29  Boldizsár Iván, 1939. 29. 
30  A hitbizományoknak a 30-as évek Magyarországán is nagy szerepük volt, ezért Boldizsár külön 

kitért arra, hogy Dániában földreform során a hitbizományok egyharmadát fel kellett ajánlani, egy-
harmadát az állam piaci áron megvette, s egyharmadnyi részt megtarthatott a tulajdonos. Uo. 60. 

31  Ezt statisztikai adatokkal is alátámasztja. A mezőgazdasági üzemek közel felét a 15–80 hold kö-
zötti paraszti kis- és közép-birtokok, 38%-át az 5–15 hold közötti üzemek, 14%-át pedig az 5 hold 
alattiak teszik ki. Hozzáteszi, hogy 450 holdon felül csak az összes birtok egy ezreléke van. Uo. 61. 

32  Uo. 61. 
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Az is kiderül ezekből a történetekből, hogy a vidéket járva mindkét író olyan embe-
rek társaságát kereste, akik a mezőgazdaság ügyeiben járatosak voltak.  

Mindkettejüknél kiemelt figyelmet kap tanulmányútjuk azon időszaka, amelyet 
egy-egy parasztcsaládnál töltöttek. Kodolányi jelzi olvasóinak, hogy az a fiatal há-
zaspár, amely őt vendégül látta, a finnek fogalmai szerint nagyon szegénynek szá-
mított. A házigazda hat hold szántón gazdálkodott és volt egy kevés erdeje. Állatál-
lománya egy lóból, négy tehénből és baromfiból állt. A házaspár és a férj anyja egy 
emeletes faházban élt, ahol több szoba, konyha, étkező és természetesen szauna 
volt. Már maga a ház és a lakberendezés is okozott némi meglepetést az írónak, de 
ez az érzés csak fokozódott, mikor megtudta, hogy még egy szegény finn paraszt 
asztalára is mindennap kerül tej, kávé és cukor.33 

Boldizsár Iván is aprólékosan beszámol annak az átlagos dán családnak a jöve-
delmi, táplálkozási és lakásviszonyairól, amelynél vendégeskedett. A nyolc és fél 
holdas birtokkal rendelkező gazdánál járva, egyik ámulatból a másikba esett az író. 
A család háromszobás, szépen bebútorozott házban lakott, amely nemcsak villany-
világítással, hanem telefonösszeköttetéssel is el volt látva. Olyan ebéddel várták a 
magyar látogatót, amely vajban sült halszeletekből, fasírozott húsból és tejszínha-
bos kompótból állt. Hamarosan kiderült, hogy ezek az ételek nemcsak ünnepnapon 
kerültek az asztalra. A család a húson, halon kívül rendszeresen fogyasztott még 
levest, krumplit, s az ebédet rendszeresen kávázással zárták.34 

A táplálkozási viszonyokkal nem véletlenül foglalkozott oly sokat mindkét író. 
A 30-as évek ún. étlap-szociográfiáiból tudjuk, hogy a magyar mezőgazdasági bér-
munkások táplálkozása mind minőségi, mind mennyiségi szempontból olyan ala-
csony szinten mozgott, ami hosszabb távon súlyos egészségi problémákat okozott. 
A birtokos parasztságnál pedig az volt a probléma, hogy ez a réteg sokszor az étke-
zésen spórolta meg azt az összeget, amivel még egy darabka földet vehetett. 

 
 

A MODERNIZÁCIÓ ELŐFELTÉTELEI 
 
A dán és finn parasztcsaládok irigylésre méltó életkörülményei tehát egyértelműen 
az önálló parasztgazdaságok életképességének bizonyítékaként jelentek meg az úti-
rajzokban. Boldizsár Iván azonban a földkérdést nem önmagában szemlélte. Sze-
rinte a dán siker nem egyszerűen abból adódott, hogy szétosztották a nagybirtokot, 
hanem végbement az agrártermelés modernizációja, amelynek két fontos területét 
emelte ki: a szövetkezeti mozgalmat és a népiskolai reformot. 

Mindkét téma kiemelt figyelmet kap Kodolányinál is, így ezekkel folytatom az 
elemzést. A finnországi fejlődés pozitív jellemzése ezúttal sem nélkülözi a magyar 
helyzet kontrasztként való felvillantását. „A szövetkezeti mozgalom ellen valami-

 
33  Kodolányi János, 1944. 104–107.  
34  Boldizsár Iván, 1939. 16–26. 
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kor ugyanazokat az érveket, eszközöket sorakoztatták fel a szabad kereskedelem 
hívei és érdekeltjei, amelyeket mi is hallunk és látunk. … De a szövetkezeti moz-
galom mindennek ellenére virul és fejlődik. A ma már egész Finnországot behálózó 
szövetkezeti mozgalmat Hannes Gebhard kezdeményezte 1899-ben az általa alapí-
tott Pellervo-Seura révén. Ő a szövetkezetek útján segíteni akarta a finn népet az 
eloroszosítással szemben. A mozgalom rohamosan terjedt, és beváltotta a hozzáfű-
zött reményeket. Időközben az eloroszosítás réme letűnt, de a szövetkezetek egy 
másik rémmel, a kapitalizmus korlátlan szipolyozó, sorvasztó erőszakosságával 
szállta szembe, az általános nemzeti érdek szigorú korlátai közé szorítva azt.”35  

Boldizsár Iván olyan nagy szerepet tulajdonít a szövetkezeteknek, hogy könyve 
bevezetőjében egyenesen úgy fogalmaz: „minden jólétet a szövetkezeteknek kö-
szönhetnek a dánok. … A paraszt mindent olcsóbban szerez be és jobb áron ad el, 
mintha egyedül vásárolna és egymagában menne a piacra.”36 Kodolányihoz hason-
lóan ő is ad egy történeti visszatekintést, amelyben gazdag statisztikai anyaggal 
dokumentálja a szövetkezetek dinamikus térnyerését. Az első tej-szövetkezet 1881-
es alapítása kapcsán arra helyezi a hangsúlyt, hogy teljesen alulról jövő kezdemé-
nyezésként, kis és középbirtokosok összefogásával jött lére. Válasz volt ez a válto-
zó világgazdasági környezetre. Az olcsó amerikai gabona európai térhódítása után 
a dán gazdák felhagytak az addigi extenzív gabonatermeléssel, s rátértek a magas 
minőségű állati termékek előállítására. A tejfeldolgozás után a húsiparban is létre-
jöttek a szövetkezeti vágóhidak és húsáru-gyárak.37 

Ahhoz, hogy a mezőgazdasági termékszerkezet Magyarországon is átalakuljon, 
feltétlenül szükségesnek látta mindkét szerző a vidéki oktatási rendszer mélyreható 
reformját. Jól tudták, a gazdálkodás modernizációjához ki kell mozdítani a paraszt-
embereket a generációkon keresztül rögzült szokásokból. Találóan fogalmazott 
Boldizsár Iván: „A dán paraszt hallgatott a jó szóra, amikor azt mondták neki: hiá-
ba termelt ezen a dűlőn az apád, a nagyapád, de még annak az ükapja is búzát, ter-
melj te most mást, ha élni akarsz! … Nem tudta eladni a búzáját és a marháját? 
Nem termelt többet. Annál inkább el tudta adni a vajat, a tojást, a szalonnát, a son-
kát, az ürühúst. Miért? Mert mindenből a legjobbat termelte, mert minden újítást 
kipróbált, és ha bevált, hasznosította.”38 

 
35  Kodolányi János, 1944. 124–125. 
36  Boldizsár Iván, 1939. 1.  
37  1882-ben alapították az első szövetkezeti tejfeldolgozó-üzemet, 1890-ben már nem kevesebb, mint 

700 működött, s a 30-as évek végére számuk elérte az 1500-at, azaz szinte minden dán faluban lét-
rejött egy-egy tejfeldolgozó. Hasonló tendencia figyelhető meg a második legnagyobb dán szövet-
kezetnél, az 1887-es alapítású Sertés Értékesítő és Húsfeldolgozó Szövetkezetnél. Boldizsár Iván 
1938-as látogatásának időpontjában már 62 szövetkezeti húsáru-gyár volt, amely az exportra kerü-
lő baconszalonna és sonka 84%-át állította elő. A 62 szövetkezetnek 192 180 tagja volt, s évente 
460 millió korona forgalmat bonyolítottak le. Uo. 46. 

38  Uo. 29–30. 
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 Egy ilyen szemléleti váltás elősegítéséhez kiterjedt felnőttoktatási rendszerre 
volt szükség.39 Ennek leginkább elterjedt formáját Dániában és Finnországban a nép-
főiskolák jelentették. Mindkét író személyesen járt ilyen intézményekben. Kodolányi 
így ír erről: „Hartolában volt egy hatezer hektáros nagybirtok. A birtokot – és ez tör-
tént és ez történik máshol is Finnországban – az állam megvette; parcellákra osztot-
ták, parasztokat telepítettek reá. Az egykori urasági házat a hozzátartozó gazdasági 
épületekkel és cselédlakásokkal együtt azonban, egy darab elsőség közepén, meg-
hagyták, részint gazdasági iskolának, részint múzeumnak. Ötvenegy ilyen parasztfő-
iskola van az országban, közülük tizenöt svéd.”40 Megtudhatjuk a beszámolójából azt 
is, hogy a félévig tartó iskola bentlakásos, a szegény tanulók díját az állam fedezi, s 
nemcsak szakmai dolgokat tanulnak, hanem humán jellegű tárgyakat is.  

Dániában hatvankét népfőiskola működött, közülük egyet Boldizsár Iván is 
meglátogatott. Ezen iskolatípus lényegét így foglalta össze: „A népfőiskola, … a 
felnőttek iskolája. A kis iskolában megtanulnak írni, olvasni, számolni, hogy értel-
mes emberek legyenek; a népfőiskolán arra tanítják őket, hogyan legyenek jobb 
dánok, hogyan viselkedjenek a politikában. Megtanulják azt a sok apró tudnivalót, 
amit a nem paraszti ember a gimnáziumban és az egyetemen sajátít el. És megta-
nulnak egy nagy titkot: azt, hogy hogyan lehet valaki művelt, tanult ember és 
földmívelő paraszt egyszerre.”41  

 
* 

 
A vizsgálatba bevont útirajzokat természetesen még további szempontok szerint is 
lehetne elemezni. A terjedelmi korlátok miatt most csak arra vállalkoztam, hogy az 
útleírási műfaj működési mechanizmusaira koncentrálva felvázoljam: miképpen 
szolgálta a társadalmi-kulturális másság bemutatása a népi mozgalom reformjavas-
latainak propagálását a hazai olvasó közönség előtt. Ez a megközelítés azért érde-
mel figyelmet, mert a népi írókat egyik oldalról gyakran érte az a vád, hogy meg-
elégszenek a válság-diagnózissal, nem szentelnek kellő figyelmet a kibontakozás 
lehetőségeinek, a másik oldalról pedig éppen azt kifogásolták, hogy reform-javas-
lataik utópisztikusak.  

Mit üzentek a dán és finn útirajzok a korabeli közvéleménynek? Gondolatait 
Boldizsár Iván így foglalta össze: „… annak, aki hiszi, hogy a magyar földműves-
szegénység során és sorsán a parasztság maga is tudna változtatni: annak a dán él-
mény elégtétel és biztató példa.”42 Boldizsár ki is mondja: „Rajtunk áll!” Művét a 
következő sorokkal zárja: „Egyik napról a másikra természetesen nem üthető nyél-

 
39  Romsics Ignác: A magyar iskolarendszer és a népfőiskolai mozgalom a két világháború között. In: 

A falukutatás fénykora, 1930–1937. Szerk. Pölöskei Ferenc, Bp. 2002. 145–151. 
40  Kodolányi János, 1944. 35. 
41  Boldizsár Iván, 1939. 55. 
42  Uo. 17. 
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be, de Dánia példája azt mutatja, hogy meg lehet, a mai Magyarország helyzete pe-
dig azt, hogy meg is kell csinálni.”43  

„Elégtétel és biztató példa” lehetne a mottója Kodolányinak is. 1939-ben megje-
lent Suomi titka című könyvében így vonja meg a mérlegét öt finnországi útjának. 
„A magyarság nagy iskolájának hirdettem Finnországot, s nem győztem követelni, 
hogy inkább onnét plántáljuk át intézményeket, de főkép szellemet.”44 Kodolányi óva 
int a kritikátlan másolástól, s hangsúlyt arra helyezi, hogy a finn példa tanulmányo-
zása révén, Magyarország kiformálhatja sajátos – a lehetőségekhez és adottságokhoz 
igazodó – modernizációs stratégiáját. „Finnország ereje a földmívelő nép ereje.” – 
szól a summázat. „Azt kell megtanulunk nekünk is, modern magyaroknak, miképpen 
tudnánk intézményekben akkumulálni a nép erejét, s hogy tanuljunk nem szégyen.”45 

A dán és finn útirajzok korabeli fogadtatása alapvetően pozitív volt, abban 
azonban megoszlottak a vélemények, hogy mik lennének a követendő minta leg-
főbb elemei. A második világháború kirobbanása levette napirendről ezeket a vitá-
kat, s mint tudjuk, a háború lezárulását követően – néhány átmeneti év után – új 
orientációs pályára kényszerült Magyarország. Nagyon érdekes azonban, – s ez to-
vábbi kutatás témája lehetne –, hogy a dán, a finn és a holland példák iránti érdek-
lődés egyfajta búvópatakként tovább élt az 1945 utáni évtizedekben is. Az pedig 
már jelenkori történelmünk különös paradoxonai közé tartozik, hogy a 70-es évek-
ben miközben a szovjet modell kiválósága, felsőbbrendűsége továbbra is megkér-
dőjelezhetetlen volt, ugyanakkor a gyakorlatban a magyar mezőgazdaság moderni-
zációja a nyugati tapasztalatok átvételével ment végbe. 

 
 

 
43  Uo. 61–62. 
44  Kodolányi János, 1944. 90. 
45  Uo. 179. 
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SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH ELSŐ TALÁLKOZÁSA:  
A KASZINÓ-JELENET1 

 
 
 
 
 

„Emlékezetfrissítésként” most csak az alapvázát idézzük föl a kaszinó-jelenetnek, 
hogy vizsgálatunk konkrét tárgyát megjelölhessük, hiszen az a magyar kollektív em-
lékezet ismert eleme; a Széchenyi, Kossuth biográfiák és vitaelemzések mellett kul-
tusz-dokumentumok, regények, filmek is megjelenítették időről-időre. A történet lé-
nyege: Kossuth Lajos, midőn a pozsonyi diéta végeztével Pestre költözött, 1836 máju-
sában felvételét kezdeményezte – Wesselényi Miklós ajánló közbenjárásával – a 
Nemzeti Kaszinóba. Széchenyi István, a Kaszinó alapítója és ekkoriban egyik igazga-
tója május 28-án konstatálta és kifogásolta jelentkezését. Másnapi négyszemközti be-
szélgetésük hatására Kossuth elállt szándékától, és visszavonta „részes-tagsági” ké-
relmét. A címben nevezett kaszinó-jelenet tehát a Széchenyi és Kossuth között 1836. 
május 29-én a Kaszinóban lezajlott „tête à tête”. Négy, közvetlenül a szereplőktől 
származó forráshely vonatkozik a történetre, amelyek alapján (és a forráskritikai 
szempontok szigorú érvényesítése után) a történéssor részleteiben feltárható. Ezek:  

1. Széchenyi egykorú, 1836. május 28–29-i és augusztus 18-i naplóbejegyzései;2  
2. Kossuth 1836. május 29-én keltezett Pregardt Jánosnak, a Kaszinó másik 

igazgatójának írott visszalépő levele;3  
 
1  Írásunk egy készülő, A kaszinó-jelenet – Széchenyi és Kossuth „első találkozása” – Egy polifoni-

kus vita-értelmezés kísérlete című terjedelmesebb munkánk részlete, amelyet egy 2009-ben elnyert 
Bólyai Kutatási Ösztöndíj keretében fejezünk be és teszünk közzé 2011-ben. A tanulmány elkészí-
tését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A projekt az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

2  Gróf Széchenyi István Összes Munkái. Magyarország újabbkori történetének forrásai (később: 
SzIÖM) 14. Gróf Széchenyi István Naplói. 5. kötet (alább: SzIN5.). Szerk. és bev. Dr. Viszota 
Gyula, Bp. 1937. 6–7. és 18. [A sorozat további kötetei (SzIÖM 10–15.) alább ugyanígy: SzIN1-6. 
Szerk. és bev. Dr. Viszota Gyula, Bp., 1925–1939. Az életrajzi bevezetőkre: Viszota Gy., és a ki-
adás éve.] Széchenyi naplójának magyar nyelvű idézésekor a legismertebb válogatás fordításait 
követjük (később sorszám nélkül: SzIN) Széchenyi István: Napló. Vál., szerk. […] Oltványi Amb-
rus, Bp. 1978. (Ismételten kiadva 1982, ill. 2001.) 820.  

3  Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal I–II. (SzIÖM. 6/I–II.) Szerk. és bev. 
Viszota Gyula, Bp., 1927. és 1930. (Alább a forrásokra: SzIÖM 6/I ill. II.; a bevezetőre: Viszota 
Gy., 1927. ill. 1930.). A szöveghely: SzIÖM 6/I. Függelék. 665. és 1. jegyzet. Kossuth Lajos Ösz-
szes Munkái. Magyarország újabbkori történetének forrásai. (később: KLÖM). VI. Kossuth Lajos 
Ifjúkori Iratok. Törvényhatósági Tudósítások. S. a. r. Barta István, Bp., 1966. 467.  
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3.  Széchenyi 1846. augusztus 5-én Kemény Zsigmondnak rögtönzött emlékező 
elbeszélése, amely az író aznapi naplóbejegyzésében olvasható;4  

4.  Kossuth 1883–85 között Torinóban lejegyzett, s a Pesti Naplóban megjelen-
tetett memoár-részlete.5  

 
Azért fordítjuk figyelmünket erre a szituációra, mert a történetírásban, főként a 
Kossuth- ill. Széchenyi-életrajzokban a kaszinó-jelenet jelentős előtörténeti funkci-
ót kapott. A vita elemzői, a biográfiák szerzői miközben a két életpályát, a reform-
kor első évtizedes történetét illetve a kapcsolattörténeti előzményeket tárgyalták 
(az előtörténet a vita összefüggésében mindig a „hozzá vezető út” bemutatását je-
lentette), már természetesen a polémiára vonatkozó értelmezési keretet is megte-
remtették. Mivel a vita-irodalom legalapvetőbb kérdése a Széchenyi-Kossuth ellen-
tét magyarázata (A lényegében azonos oldalon álló két reformer miért került egy-
mással szembe? Mi volt a különbség meghatározó jegye? stb.), ezért az ellentét 
„eredendő miértje” vetült rá a kaszinó-jelenetre: azaz az a kérdés, hogy mi volt a 
Széchenyit Kossuthtal szembefordító ellentét „ős-oka”. Érdekes ellentmondás 
azonban, hogy bár a szerzők a kaszinó-jelenethez kapcsolódó mondataikkal az 
egész vitára vonatkozó értelmezői nézőpontjukat kifejezték, mégis csak felvillan-
tották az eseményt érdemi kommentár nélkül. Vagy csak egy futólagos időszembe-
sítő megjegyzést („már akkor sem…”) fűztek hozzá, vagy pedig valamelyik alap-
forrás szövegét történetté formálták, azaz beillesztették adatait vagy nyelvi fordula-
tait az epikus történeti elbeszélés keretébe.  

Jelen tanulmányunkban nem bővebb rekonstrukcióra, a kapcsolódó források, a 
szituáció értelmezésére, a történet későbbi fölidézéseinek sajátosságaira fordítjuk 
figyelmünket, hanem csak a címben kiemelt sorszám és fogalom (első találkozás) 
körül végzünk vizsgálatot. Azaz, azt a kérdést firtatjuk, hogy találkozott ill. talál-
kozhatott-e 1836. május 29-e előtt gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos, s ha 
igen milyen jelleggel. Célunk nem pusztán egy kapcsolattörténeti tény pontosítása, 
hanem az, hogy a szituáció jelentőségét mérlegeljük mind Széchenyi és Kossuth 
kapcsolatának íve s mind a vitájuk összefüggésében. 

A „turini” visszaemlékező egyértelműen rögzítette, hogy az akkori személyes 
beszélgetésük előtt nem volt semmilyen kontaktusuk: „[…] az egész országgyűlés 
alatt soha nem jöttem vele semminemű érintkezésbe, nemcsak közvetlenül nem, de 
még csak közvetve sem; ő nem hordatta országgyűlési tudósításaimat, még csak azt 
sem volt okom feltenni, hogy méltónak találta akár azoknak, akár személyemnek 
csak létezéséről is tudomást venni. Azt hittem, azt sem tudja, hogy a világon va-
gyok. Csalatkoztam. Tudta, hanem oly formán tudta, mint aki nem szereti, hogy a 

 
4  Kemény Zsigmond naplója. Bev., s. a. r. és jegyz. Benkő Samu, [h. n.] 1974. (alább: KZsN, a be-

vezetőre: Benkő S., 1974.) 125. 
5  Pontos címe: KOSSUTH Iratainak IV. kötete. – Visszaemlékezések. Széchenyi István. Pesti Nap-

ló, (alább: PN) 1885. április 7. Lásd még: SzIÖM 6/I. Függelék XI. 771–772. 
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világon merek lenni. Erről volt alkalmam meggyőződni.” – írta közvetlenül a ka-
szinó-jelenet felidézése elé Kossuth a memoár-író.6  

A Széchenyi-napló megerősíti az idézett szövegrészlet állítását, mivel benne az 
első Kossuthra vonatkozó bejegyzés az 1836. május 28-i oldallapra írott két sor: 
„Wessel[ényi] hat Kosut in das Casino gebracht u[nd] s[o] w[eiter]. Er hat dadurch 
die Gesellschaft, – meine Arbeit – so schweere Arbeit, zerstört!” Másnap rögzítette 
másodszor a nevet a naplójában, amikor beszélgetésükre utalt:”Tête à tête mit 
Kosut wegen Casino.” S harmadszor akkor, amikor augusztusban egy értékelő 
mondattal visszatekintett az eseményre: „W[esselényi] hätte das Casino durch 
K[ossuth] vernichtet.”7 Jellemző módon ekkor még nem jól írta le a nevet: először 
és másodszor Kosut-ként említette, utána pedig egy fokkal helyesebben a Kosuth 
verzió következett. Írott formájában tehát ekkoriban „ismerte meg” Kossuthot (leg-
alábbis ekkoriban próbálta először leírnia nevét!); s csak az első bizonytalanságok 
után (1837 júniusától) jelent meg naplójában a helyes Kossuth verzió (hogy utóbb 
együtt éljen a K, ill. Kos rövidítésekkel).8 A helyzet azonban mégsem ilyen egysze-
rű, hiszen alkalom korábban is bőven adódott érintkezésükre, s másodlagos forrása-
ink is mélyebb-rendszeres vizsgálatot követelnek meg.  

Kétségtelen, hogy az 1832/36-os pozsonyi országgyűlés teremtette meg először 
találkozásuk lehetőségét. Egy gazdag nyugat-dunántúli mágnás és egy zempléni 
birtoktalan nemes megismerkedésére kevés esély volt a korban, hacsak a véletlen 
vagy valamely közügy nem vitte őket egy időben ugyanarra a helyszínre. Az már a 
reformkor modernizálódó közéletének és mindkettőjük aktív politikai szerepválla-
lásának volt az eredője, hogy később olyan sokféle kapcsolódási-forma alakulhatott 
ki közöttük (sajtóvita, nyilvános polémiák Pest vármegye közgyűlésein, személyes 
találkozások Pesten, Fiuméban; vitázó diéta követség Pozsonyban 1847/48-ban, 

 
6  SzIÖM 6/I. 771. Nagy vonalakban igaz lehet az a Kossuth mondat, miszerint Széchenyi „nem hor-

datta országgyűlési tudósításait,” hiszen a gróf nem szerepel az ismert előfizetők között (vö. 
Pajkossy Gábor: Kossuth és az 1832–1836. évi országgyűlés. In: Kossuth Lajos „a magyarok 
Mózesse”. Szerk. Hermann Róbert, Bp., 2006. 34–44.), a könyvtárában nem találhatók meg az Or-
szággyűlési Tudósítások számai csak a Törvényhatósági Tudósításoké. Mivel azonban a Nemzeti 
Kaszinó is előfizetett a Tudósítások két példányára (ez a Kossuth-memoárban is rögzítve van), 
ezért valószínű, hogy Széchenyi pesti tartózkodásai idejében forgatta azokat. Viszota Gyula kuta-
tásai alapján pedig azt is tudjuk, hogy Széchenyi al-dunai útja idején a Tudósításokból tájékozó-
dott a diéta történéseiről. Vö.: SzIÖM 6/1. 771. 2. jegyz; és Gróf Széchenyi István könyvtára. A 
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke VIII. Közli: Bártfai Szabó László. Bp., 
1923. 101., Lásd még: Pajkossy G., 2006. 19. 

7  SzIN5. 6–7. és 18. A sok közül a legismertebb fordításban (SzIN 820., 823.): „Wessel[ényi] be-
hozta Kossuthot a Kaszinóba stb. Szétrombolta ezzel a társaságot, – a munkámat – mily nehéz 
munka volt!”; „Négyszemközt Kossuthtal a Kaszinó miatt.”; „W[esselényi] megsemmisítette vol-
na a Kaszinót K[ossuth]tal.”  

8  A kulcsszövegek (1836. máj 28–29. és aug. 18. SzIN5. 6–7. és 18.) mellett további Kosuth válto-
zatok (uo. 22., 28., 75.) után 1837. június 10-én szerepelt először helyesen: Kossuth (uo. 85.). Né-
hány tévesztés még előfordult (uo. 119., 135., 402. és 436.), de 1841-től már hibátlanul írta. 
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minisztertársi szerep a Batthyány-kormány „közös bárkájában” stb.). Hőseink élete 
1832-ig eltérő tér-idő és társadalmi koordináták között zajlott.9   

Önmagában a rang- és presztízskülönbség nem zárta ki érintkezésüket, de a 
gazdag főurat és birtoktalan nemest vagy a regionalitás (valamely vármegye vagy 
város élettere stb.) vagy valamilyen munkaadó-alkalmazotti viszony köthette leg-
inkább össze. A két társadalmi pozíció és mentalitás érzékeltetésére Lackó Mihály 
felvázolt egy, az „átlagos mágnás és nemes között” lejátszódó jelenetet (a Széche-
nyi–Kossuth vita legutóbbi monografikus összefoglalásában olvasható külön alfe-
jezet: „Párbeszéd szavak nélkül.”), bevezető funkcióban, azt érzékeltetendő, hogy 
milyen lehetett volna a „régi világban” kettejük között a párbeszéd.10 Hasonló szi-
tuáció előfordulhatott volna Széchenyi István gróf és valamely nemes alkalmazott-
ja, például uradalmi ügyésze Kováts László ügyvéd között, aki utóbb a pölöskei és 
szentgyörgyvári uradalmak jogi képviseletét látta el.  Vagy fordítva, Kossuth Lajos 
és gr. Andrássy Károly között a terebesi kastélyban, ahol Kossuth özv. gr. Szapáry 
Péterné felkérésére ügyvédi feladatokat látott el. Ilyesforma találkozás azonban kö-
zöttük semmiképpen sem alakulhatott ki.11  

Széchenyit birtokai, családi- és mágnáskapcsolatai Észak-nyugat Dunántúlhoz 
és Bécshez kötötték, katonaként ezredeinek állomáshelyein és a Napóleon elleni 
hadjáratok színterein fordult meg (Győr, Prága, Lipcse, Párizs, Torino, Nápoly, Mi-
lánó, Debrecen, Diószeg, Lemberg stb.), utazóként pedig bekalandozta Londontól 
Szmirnáig a kontinenst. Életmódszerűen a kortárs mágnásokhoz hasonlóan „több 
laki” életet élt Bécsben, Cenken, majd utóbb Pesten és Pozsonyban időzött huzamo-
sabban, míg végül 1827-től Pest lett a súlyponti lakhelye. Kossuth életútjának hely-
színei szűkebb pátriájához (Monok, Sátoraljaújhely) és a természetes regionális köz-
pontokhoz (Eperjes, Sárospatak) kötődtek, majd ügyvédi gyakorlata és vizsgái moz-
dították Pestre. Utóbb 1824-től ügyészként, ügyvédként, politikusként Sátoraljaújhe-
lyen működött, Zemplén vármegye településeihez, kastélyaihoz kapcsolódva.  

 
9  A Széchenyi és Kossuth életére, politikai pályájára vonatkozó alapvető tényeket külön nem jegy-

zeteljük. A könyvtárnyi irodalomból itt csak egy szűk válogatást adhatunk a szerző által preferált 
monográfiákból: Barta István: A fiatal Kossuth. Bp., 1966.; Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a re-
formkorban. [2., bővített kiadás] Bp., 2002.; Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és 
ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. [Bp.,] 1977.; Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete 
1–2. köt. Bp., 1914. ill. 1915.; Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család 
története. III. kötet 1820–1920. Bp., 1926.; Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kiala-
kulása. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 62.) Bp., 1972.; Csorba László: 
Széchenyi István. Bp., 1991.; Oplatka András: Széchenyi István. Bp., 2005.; legújabb párhuzamos 
pályaképük igényes-népszerűsítő szándékkal: Fónagy Zoltán – Dobszay Tamás: Széchenyi és Kos-
suth. h. n. 2003. 

10  Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. Bp., 1977.  29–36. 
11  A fentebb megjelölteken kívül Kováts Lászlóra: Molnár András: A zalai nemesség politikai erővi-

szonyai 1847-ben. Kováts László kimutatása Széchenyi István gróf számára. In: Zalai Történeti 
Tanulmányok 2009. [Zalai Gyűjtemény 67.] Szerk. Paksy Zoltán, Zalaegerszeg 2009. 131–136. 



SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH ELSŐ TALÁLKOZÁSA: A KASZINÓ-JELENET 

 

411 

1832 előtt még metszéspontot sem nagyon találhatunk biográfiáik tér-idő szer-
kezetében. Hiszen amikor Széchenyi a 4. Huszárezred lovasszázadosaként Kossuth 
életének színterein mozgott, és 1823. okt. 7-től Tokajt, Sárospatakot (okt. 8–13.), Sá-
toraljaújhelyt (okt. 14.) érintve (vett részt csapatszemléken) vonult ezredével Lem-
berg felé, akkoriban Kossuth friss okleveles ügyvédként (a diploma dátuma: 1823. 
szept. 26.) Pesten tartózkodott. És viszont amikor 1821–24 között Kossuth jurá-
tuskodott majd állás reményében Pesten maradt, akkoriban Széchenyi szinte alig-alig 
időzött majdani lakhelyén. Amúgy sem lett volna sok esély a találkozásukra, de az 
teljességgel ki is zárható, s nemcsak azért, mert a forrásokban nincs nyoma, hanem 
azért is, mert Széchenyi ebben a bő három esztendőben összesen csak 10 napot volt 
Pesten. Ennyi metszéspont vehető számba, hiszen az újabb Kossuth-irodalom cáfolja 
azt a régebbi feltételezést, hogy a zempléni nemes ott lett volna az 1825/27-es diétán, 
úgyhogy e korai pozsonyi találkozás lehetőségét is elvethetjük.12 

Elvileg és önmagában az 1832/36-os párhuzamos diétai jelenlétük sem kénysze-
ríttette ki megismerkedésüket, hiszen Széchenyi, mint született főrend a felsőtáblá-
ra kapott meghívót, Kossuth pedig „távollévő főrendek követeként” az alsótáblán 
foglalt helyet, s természetesen más társasági körben mozogtak. Kossuth, mint az 
Országgyűlési Tudósítások szerkesztője végig Pozsonyban maradt, Széchenyi azon-
ban eléggé rendszertelenül volt jelen ezen a diétán. Három hosszabb és egy rövi-
debb al-dunai utat tett; járt Bajorországot és Franciaországot érintve Angliában; 
rendszeresen, s nemcsak ülésmentes időszakokban Pestre utazott (a diéta szűk há-
rom és egyharmad éve alatt hozzávetőlegesen ugyanannyi időt töltött a két város-
ban), s természetesen sokszor megjelent Bécsben, Cenken. 1834-ben például össze-
sen 14 napot tartózkodott az országgyűlésen, a legkoncentráltabb diétai időszakai 
pedig 1833 elejére és 1835 végére estek. Igencsak hullámzott a pozsonyi találkozá-
suk lehetősége, de azért az a 333 nap, amelyet Széchenyi összesen Pozsonyban töl-
tött, mindenképpen alkalmat teremtett valamiféle ismeretségre közöttük, hiszen a 
helyzetük és maguk a körülmények nem voltak olyan statikusak, hogy messzire el-
kerülhették volna egymást.13 

Az üléseken bizonyíthatóan többször voltak ugyanakkor ugyanott, azonos idő-
ben, egy behatárolt térben, hiszen Kossuth rendre beszámolt az Országgyűlési Tu-
dósításokban (maga készíttette jegyzetei után) Széchenyi felsőtáblai felszólalásai-
ról, a gróf pedig olykor részt vett a kerületi üléseken, figyelemmel kísérte az alsó-
tábla munkáját. A Tudósításokban Kossuth először 1833. jan. 12-én utalt a grófra, 

 
12  A gróf az 1821. április 22–28. közötti hete után csak október 4-én (Kossuth június végéig még 

Eperjesen joggyakornokoskodott), majd 1822. február 5–13. között volt Pesten, egyébként huza-
mosabban Bécsben vagy ezredénél töltötte az időt, illetve egy hosszú angliai utat tett Wesselényi-
vel. Vö.: SzIN2 152–156., 208., 241–245.; KLÖM VI. 21–27., Lásd még: Viszota Gy., 1926., IX–
LXI.; Barta I., 1966. 11–13.; Kosáry D., 2002. 58–62.      

13  Széchenyi ekkori mozgásai a SzIN4 alapján. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért minden napját 
csak egy helyszínhez kapcsoltuk, s ezért a megérkezést mindig az adott helyhez, az elutazás napját 
pedig már az új helyszínhez soroltuk. 



VELKEY FERENC 

 

412

aki akkor is a rendek „országos ülésén” volt jelen, s ezzel alkalmat adott Prónay 
Jánosnak (Nógrád követének), hogy az a „szemközt álló Széchényi felé fordulva” 
bírálja azokat, akik a magyarokat „fekete színnel” festik. Néhány nappal később 
már hosszan közölte a magyar nyelv ügyében a felsőtáblán elmondott beszédét 
(jan. 21.).  Az OT 12. számában röviden jellemezte a felsőtábla tagjait, majd a tár-
gyalás rendjét követve közölte Széchenyinek a válaszfelirati vitában egy rövidebb 
és egy hosszabb beszédét (jan. 22.). Hamarosan közzétette az „előleges sérelmek-
kel,” az „erdélyi diétával” és a „jobbágykérdéssel” kapcsolatos hozzászólásait, 
majd külön kiemelten (kivonatosan és hosszan) bemutatta a magyar nyelv ügyében 
tett felsőtáblai nagy beszédét (febr. 20.). A sort folytathatnánk, hiszen a Tudósítá-
sokban összesen 12 nagyobb Széchenyi beszéd szerepel teljességében közölve, s a 
rövidebb hozzászólások száma (27) sem jelentéktelen, mint ahogyan a gróf jelenlé-
tére vagy vele összefüggő történésekre (koronaőri jelöltsége, fáklyászene a tisztele-
tére, a Duna szabályozás és az állandó hí ügyében őt ért méltatások stb.) tett utalá-
sok száma sem kicsiny. Természetesen közvetlen érintkezésük az üléseken sem 
volt szükségszerű, hiszen a hallgató-jegyzetelő tudósító a felsőtábla üléseit nyilván 
csak a korlát mögül figyelhette.14  

A szó szűken vett, fizikai értelmében, szintúgy összefuthattak Pozsony utcáin és 
sétaterein. Az ülésekre vezető útjaik nem kereszteződtek, mert Széchenyi igen kö-
zel bérelt szállást (a Halpiac 783. számú Kölber házban) a diéta Mihály utcai épüle-
téhez, míg Kossuth odébb lakott kezdetben a Neustift Gasse Sampf-féle házában, 
majd a Magyar utca 460-as számú házban.15  Viszont a város magja nem volt olyan 
nagy, hogy az országgyűlés résztvevői könnyen elkerülhették volna egymást, s 
természetesen az étkezés, szórakozás köz-terein is lehettek egy időben. Nyilván 
magántársaságuk különböző volt: Széchenyi legtöbb társas-estéjét Grassalkovich 
Tininél (Grassalkovich Antalné sz. Esterházy Leopoldina hercegnőnél) töltötte vagy a 
színházban (sokszor az ő páholyában) illetve a (döntően főrendűeket összefogó) 
„Casinoban.”  

Kossuth társas köreit kevéssé ismerjük, de kapcsolatrendszerének kedvező ala-
kulása, s különösen az, hogy elnyerte Kölcsey, Deák és Wesselényi támogató ba-
rátságát, az ellenzék politikai és társasági köreibe bejáratossá tették.16 Wesselényi 
naplójának tanúsága szerint a diéta utolsó szakaszában a báró már volt, hogy sétált 
Kossuthtal a „Berekben”, együtt „szalonkáztak” a „Kecske-hegyen,” vagy közösen 
 
14  KLÖM I–V. Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósítások. I–V. S. a .r.: Barta István. Bp., 1948–

1961. A hivatkozott helyek: KLÖM I. 100., 107–108. 112–115., 160–161., 164–165., 169., 185–
188. Az adatokat összefoglalóan, legegyszerűbben, de némileg hiányosan lásd: KLÖM V. Név- és 
tárgymutató 811.  (az adattár összeállítója nem vette be a listába az összes Szétsényi, Szécsényi 
Széchényi változatot).  

15  Az adatokra lásd: Kölcsey Ferenc Minden Munkái. Országgyűlési írások. I. Országgyűlési Napló. 
S. a. r.: Völgyesi Orsolya. Bp., 2000. 276., 279., 303. [később: KFOM] A diéta színhelyeiről és 
épületeiről áttekintően: Szijártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 1708–
1792. Budapest, 2005. 136–141. 

16  A kérdésről legújabban: Pajkossy G., 2006. 31–33.   
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időztek az ellenzéki „Casinoban”. Jellemző módon a diéta végeztével Pestre is egy 
társaságban utaztak május 5-én, s utána a báró észak-itáliai útja előtt (ahová Kos-
suthot szerette volna magával vinni, mintegy pihenésül-jutalmul a megfeszített 
munka után) társaságban kétszer is együtt ebédeltek: előbb a „Fehérhajóban” majd 
a Budai hegyek között a „Csillagban”.17 Wesselényi sokszor nem kapcsolt neveket 
diáriumában az ilyen alkalmakhoz, de a tudósítóval való ekkori mentori-baráti vi-
szonya alapján feltételezhetjük, hogy Kossuth – bár nagy energiáját kötötte le a 
szerkesztői munka – sokszor ott lehetett bővebb társaságában Pozsonyban a 
„Theatrumban”, a „Berekben” a „Sétáló-téren” vagy az ellenzéki  „Casinoban,”  il-
letve esetleg más „nyilvános” helyeken. S mivel a Széchenyi naplóban is ugyan-
azok a szórakozó-pihenő terek szerepelnek visszatérően, ezért könnyen előfordul-
hatott egyidejű jelenlétük, például a Duna jobb partján elterülő „Ligetben” (Wesse-
lényi naplójában ez a „Berek”),18 az ott lévő „Arena” nevű fából ácsolt, nyári szín-
házban, vagy ugyanott ebédelve a „Napnál” nevezett fogadóban (Széchenyinél is-
métlődően: „in/bei der Sonne”). Vagy a színházban és természetesen a Halz-féle 
kávéházban, amelynek egyik termét az ellenzék bérbe vette szórakozás céljából.19  

A Wesselényi naplójában „Casino”-nak, Széchenyinél pedig „Herberge”-nek 
később „Csárdának” nevezett társas hely (ő a „Casino” szót nem erre az intézmény-
re értette) lényegében az alsótábla ellenzékének kaszinójaként működött. Wesselé-
nyi Miklós szűkebb baráti körével és reformer politikustársaival sűrűn megfordult 
pozsonyi tartózkodása idejében ott. Példaként említhetjük 1836. márciusát, amikor 
is egy hónap alatt tizenhárom alkalommal időzött a „Casino”-ban. Több esetben 
Kossuth is vele/ott lehetett. Széchenyi nem látogatta olyan gyakran a „Herberge”-t; 
1835 elejétől 1836 áprilisáig összesen 15 bejegyzésben utalt rá, egy érdekes szituá-
ció azonban föltűnik ezek között.20 1836. április 13-án, amikor Wesselényit bú-
csúztatták elutazása előestéjén barátai a Wumbrandt Ferenc gróffal vívott neveze-

 
17  Takács Péter néhány éve kiadásra készítette elő Wesselényi naplóját, s így a terjedelmes anyag ja-

va részét már nem kellett a Magyarországon hozzáférhető eredeti [Magyar Országos Levéltár Mik-
rofilmtár, Wesselényi levéltár] után áttekintenünk. Az 1836-os bejegyzésekhez a begépelt, de még 
nyers, betűhív változatot használtuk. Köszönet Takács Péternek, hogy a még formálódó anyagot a 
munkája befejezése előtt a rendelkezésünkre bocsátotta. Mindezért Wesselényi Miklós naplójának 
(alább: WMN) szöveghelyeire csak a dátum megjelölésével utalunk. Az érdekesebb Kossuthra vo-
natkozó adatok ebből az időszakból: WMN 1836. márc. 13., 21., ápr. 13., 27., máj. 4–5., 12., 17., 
19. és 21.; lásd még Pajkossy G., 2006. 32.   

18  A pozsonyi Liget nevezetes helyeihez: Szerednyei: Tisztes fák. Erdészeti Lapok, 1908. március. 
229–231. [A letöltés dátuma: 2010. március 8.] http://epa.oszk.hu/01100/01192/00924/pdf/ 
00924_224-233.pdf.  

19  Vö. SzIN4 533–658. és WMN 1835. március 22.  – 1836. május 5. Kossuth visszaemlékezésében 
erre az időszakra vonatkozóan az elfoglaltságát és szűkös kapcsolatait emelte ki, de helyzetének 
kedvező változása a források alapján egyértelműen megragadható: vö. SzIÖM 6/II. 770–771. A 
Halz-féle kávéházról Viszota Gyula nyomán. Ő egy titkosrendőri jelentésre hivatkozva közli, hogy 
1834. október. 1-én ott vett „egy termet újra bérbe” az ellenzék. SzIN4 514. 6. jegyzet. 

20  Lásd példaként: WMN 1836. márc. 1–2., 4., 9–10., 16–18., 26–27., 29–31.; SzIN4. 514., 521., 
541., 623., 643. és 650–654. 
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tes párbaja előtt, Széchenyi egyértelműen az esti órákban időzött a „Csárdában,” (a 
szöveghely egy hosszú bejegyzés záró momentuma). „Sokan keresztülnéztek rajta”, 
„amire el volt készülve,”  s nem is vett részt barátja „hattyúdalán” („Wess hält seinen 
Schwanen Gesang – wie ich weg war!”). Amint a szövegfordulatból érzékelhető: fe-
szélyezte a társaságot. Az esemény is csak akkor vette kezdetét, „amint ő elment/ tá-
vol volt;” azaz lehet, hogy tudatosan kivárták eltávozását. A gróf tehát minden bi-
zonnyal „összefutott” aznap este a „Csárdában” Kossuthtal, vagy legalábbis látta a 
Wesselényit búcsúztató társaságban. Így a történésekről (Széchenyi említése nélkül) 
a báró naplójában: „[…] Estve a Casinoban valánk együtt, és üritettük a bucsú poha-
rát; komor vala ezen végvacsora. Deak és Kossuth elfogodva távoztak.”21  

Széchenyi két későbbi magánbeszélgetésében arra utalt, hogy már 1832-től 
számon tartotta (és figyelte-rögzítette) majdani vitaellenfelét, sőt az egyik esetben 
felidézett egy, a kaszinó-jelenet előtti „érintkezést” is közöttük. Az egyik szöveg-
hely Kossuth Lajos 1845. szeptember 15-i naplójegyzete, amely szerint Széchenyi-
nél tett aznapi látogatása kezdetén fejtegette neki a gróf a következőket: „Én – 
ugymond – Önt régóta nagy figyelemmel kísérem. Régebben ’s nagyobbal mint Ön 
gondolná. Én naplót viszek 30 év óta; meg tudom bizonyítani ebből, hogy önt már 
akkor az 1832-ki diétán midőn még ön egykori hatását tán nem is sejté, figyelmem-
re vevém.”22 Nem sokkal később, 1846. augusztus 5-én (szintén egy kortárs-napló 
tanúsága szerint) Kemény Zsigmondnak „beszélte el” a Kossuthtal való közvetlen 
kapcsolatát négy „érintkezés” történetében. Az első kvázi-találkozásuk eszerint egy 
elkerült kapcsolat-felvételi kísérlet volt. Így az emlékező Széchenyi Kemény napló-
jában: „Midőn Kossuth megindítá a diétai tudósításokat, nagyon kezdettek neki hí-
zelkedni még az oly emberek is, kik közönségesen hiúknak nem tartattak. Ez 
bosszantá őt (ti. Széchenyit) s arra bírta, hogy némileg ki is mutassa, miszerint előtte 
felette közönyös, hogy a diétai tudósítások írója mily móddal dicséri őt vagy akarja 
lerántani. Ezalatt Sztáray Albert gróf kétségtelen adatokra támaszkodva, mondá ki és 
terjeszté, hogy Kossuth Zemplén megyében oly tényeket követett el, melyek mocs-
kosok. Midőn tehát Kossuth első látogatását akará tenni Széchenyinél, ez őt el nem 
fogadta. A gróf naplójába, melyet rendesen visz, tüstént beírta, hogy a fiatal ügyészt 
egyedül azért nem engedte szobájába lépni, mert helyesen vagy helytelenül rossz 
hírben áll, – ő pedig azon ügyért, melynek szolgálatjára szánta életét, szilárdul elhatá-
rozta magában, senkivel, ki rossz szagban van, érintkezésbe nem jönni.”23  

Azért is különösen érdekes ez a két Széchenyi emlék-foszlány, mert a gróf 
mindkétszer a naplóját hívta tanúul, pedig abban semmi nyoma, hogy 1836. május 
28. előtt tudomást vett volna Kossuth Lajosról. Gondolhatnánk, hogy Tasner Antal 
és fia későbbi törlései eredményezik a hiányt (esetleg valami durva minősítés miatt 
semmisíthettek meg rá vonatkozó mondatot), de ez kevéssé valószínű. Kossuthtal 

 
21  Vö. SzIN4. 653. és WMN 1836. ápr. 13. 
22  Kossuth naplójegyzetei 1845. szept. 12–15. Közölve: SzIÖM 6/II. 625. 
23  KZsN 124. A kiemelés tőlem – a szerző. 
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kapcsolatosan Tasner Antal nem rostálta meg Széchenyi diáriumát, rendkívül indu-
latos kitételek is a kötetekben maradhattak.24  Sokkal valószínűbb – mivel Széche-
nyi előszeretettel hivatkozott saját naplójára, s olykor elkövetett efféle gesztusértékű 
vagy önigazoló tévedést –, hogy nem jegyzett fel róla semmit korábban. Az első szi-
tuáció például éppen ezen a ponton szerepelt máshogy Széchenyi emlékeiben. Ami-
kor 1846-ban az 1845-ös Kossuthtal kapcsolatos találkozásukat Keménynek elmesél-
te, akkor azt mondta, hogy „megmutatta neki [mármint Kossuthnak] naplóiban azo-
kat a helyeket, melyek róla szólanak és motiválja eddigi eljárását.” Egészen biztos, 
hogy Kossuth egykorú naplójegyzeteiben rögzítette volna ezt a mozzanatot, s a Szé-
chenyi naplóban sincs ilyesminek nyoma. Egy egyszerű naplóra tett, de téves(!!) 
gesztus-utalást nyomatékosított és fokozott itt Széchenyi Keménynek, hogy jelezze, 
ő milyen nyíltan megosztotta Kossuthtal a vele kapcsolatos korai averzióit.25   

A második esetben is hasonló önigazoló emlék-felidézésről lehet szó. Az 1846. 
augusztusi Széchenyi–Kemény beszédhelyzetet az a különleges szituáció határozta 
meg, hogy Széchenyi az író-politikust éppen (tervezett) új lapja szerkesztőjének és 
sajátos politikai irányzata húzóemberének akarta megnyerni, de az előzetes infor-
mációk alapján tudta, hogy Kemény nem szándékozik elkötelezni magát.26 Ezért a 
gróf Keményt nem a sajtóban szokásos politikai helyzetelemzéseivel traktálta, nem 
is valamiféle retorikus méltatásába kezdett, hanem játékosan szórakoztatóan be-
szélgetett vele „hosszosan” „a kormánnyali viszonyáról, régibb összeköttetései fe-
lől Wesselényivel és végre Kossuthról.”27 A szituációt „a személyes történelem” 
bensőségessége és „őszintesége” lengte körül. Általa pedig Kemény Zsigmond 
nemcsak a Széchenyi-Kossuth viszony „bennfentes” ismerőjévé vált, hanem fontos 
„információkat” tudhatott meg Kossuthról ill. Széchenyi véleményalkotásáról. A 
gróf a jelenettel Kemény hosszú távú megnyerésére törekedett (a konkrét ajánlatát 
nem is tette meg, hogy elkerülje a visszautasítást), a politikai magán-témával sze-
mélyes köreibe vezette be, s közben persze tudatosan és hatásosan igyekezett befo-
lyásolni Kossuth-képét is. Széchenyi tehát játékosan-szórakoztatóan előadta a leg-
fontosabb, valóban megtörtént és hosszasabb (1836. május 29-ei, 1840. december 

 
24  A törlések okairól és jellegéről: SzIN1. Dr. Viszota Gyula: A naplók története. XV–XIX. 
25  Vö. SzIN6 258., SzIÖM 6/2. 625. és KZsN 126. 
26  Erről részletesen a szerzőtől egy hamarosan megjelenő párhuzamos tanulmányban (jelenleg kész 

kéziratban): Velkey Ferenc: A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény leje-
gyezte. Kemény ekkori politikai tájékozódásáról, útkereséseiről a későbbi elrajzoló Kemény-
verziót is korrigálva: Benkő S., 1974. 97–104.  

27  KZsN 127. Bár Kemény Zsigmond naplójában a Wesselényire vonatkozó részletet nem közölte, de 
amikor később, 1850-ben lejegyezte, hasonlóan sziporkázó, elmés és élces eszmefuttatásként adta 
vissza. Lásd: Kemény Zsigmond: A két Wesselényi Miklós. In: Báró Kemény Zsigmond munkái-
ból. S. a. r.: Gyulai Pál. Bp., 1905. 62–66. Kemény emlékezését e részletében hitelesnek tekinthet-
jük, mivel Széchenyi más, egykorú forráshelyeken is hasonlóan emlékezett barátságuk első idő-
szakára. Erről összefoglalóan e tanulmány szerzőjétől: Velkey Ferenc: Egy barátság „átértelmezé-
se” – Széchenyi István hírlapi cikkei Wesselényi Miklósról. In: Wesselényi emlékülés. A Kölcsey 
Társaság füzetei 8. Szerk. Takács Péter. Fehérgyarmat, 1996. főként: 91–92. 
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28-ai és 1845. szeptember 15-ei) eszmecseréiket, amelyeknek meg is van a lenyoma-
ta Széchenyi naplójában, illetve Kossuth egykorú vagy későbbi irományai között.28 
Elébük illesztett viszont egy „elhárított találkozást,” amelyet azonban sem az általa 
igazolásul hívott napló, sem Kossuth memoárja nem hitelesít. Erre a szituációra 
(minden bizonnyal) azért volt „szüksége” a grófnak, hogy fölidézhesse a Kossuthtal 
kapcsolatos, az 1832/36-os diétához kötődő véleményét. Így kiemelhette, hogy sokan 
Országgyűlési Tudósításai miatt keresték Kossuth kegyét (de ő nem!), megemlíthette 
az egykorú zempléni híreket, amelyek szerint „mocskos” tényekkel hozták összefüg-
gésbe, azaz „helyesen vagy helytelenül”, de „rossz hírben állt”, s kifejezhette saját 
mércéit, mivel ő „senkivel ki rossz szagban van” érintkezni nem akart. 

Kételyeinket erősíti a napló-hivatkozás bizonytalansága mellett, a szituáció 
megkonstruáltsága, a Kossuthtal kapcsolatos üzenet elrendezése és Gr. Sztáray Al-
bert efféle szerepeltetése is.  Sztáray a diéta idejében összesen ötször tűnik fel a 
naplóban, de hasonló tartalom egyszer sem kötődik hozzá, s csak egy rövid (lé-
nyegtelen) törlés.29 Nem is valószínűsíthető közöttük ilyen téma. Vélhetően And-
rássy György gróftól kapott hírt Széchenyi is Kossuth zempléni „válságáról.” 
1832-ben a pesti állandó híd ügyében együtt utaztak Angliába, szoros baráti és 
munkatársi kapcsolatban voltak, közös munkát adtak ki a híd-egyesület számára 
stb., s éppen ő volt az, aki az 1832-es diéta elején a reformellenzéki politikusokban 
(Wesselényi, Kölcsey) bizalmatlanságot keltett Kossuth iránt. Erről Kölcsey napló-
ja 1832. december 2-án: „[…] s gróf Andrássy kérdeztetvén általam, K … szemé-
lyét gyanúsnak mondotta s így a naplónak szerkesztője még ma sincs.”30 Széchenyi 
emlék-foszlányából azt sem tudhatjuk meg, hogy Kossuth látogatásának elhárítása 
milyen formában történt. A szövegfordulatok: „őt el nem fogadta”, „nem engedte 
szobájába lépni” nem teszik egyértelművé, hogy Széchenyi személyesen hárította-e 
el Kossuth közeledését.31  

Két megállapítás kínálkozik a szövegvizsgálatok után. Egyrészt megállapíthatjuk 
az idézett Széchenyi napló-hivatkozásokat cáfolva, hogy a gróf éppen a kaszinó-jele-
net összefüggésében jegyezte le diáriumában legelőször (majd még sorban kétszer) 
Kossuth Lajos nevét, hogy utóbb majd ott az egyik legsűrűbben előforduló személy-

 
28  Széchenyi Keménynek természetesen nem konkrét dátummal utalt az eseményekre, hanem csak 

nagyvonalú időutalással élt. Az alapforrásit, már mind a kaszinó-jelenetnek (1836.) mind a fiumei-
ügyi beszélgetésüknek (1845.) felidéztük, úgyhogy itt csak az Iparegyesület előkészítése kapcsán 
lefolyt „érintkezésük” kulcsszövegeit jelöljük meg: SzIN5 433–434. ill. PN 1885. április 9., 13. 
(vagy: SzIÖM 6/I. 774–777.) 

29  SzIN4 361., 379., 590., 592. és a törléssel kísért részlet 538.:  „Staray bei mir. (Néhány szó töröl-
ve) 500 Act[ien] von Kappel will er mir nicht geben.” Viszota Gyula kapcsolódó jegyzete: „Az 
alapítandó magyar bank részvényei ügyében.” 

30  KFON 30–31. 
31  A KZsN 124. S a végső konklúzió – „hosszas időig e jelenet után semmi dolga nem volt Kossuth-

tal” – sem világos, hiszen éppen az „érintkezés” elhárítása végett „nem fogadta” a tudósítót. 
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név legyen.32 Másrészt rögzíthetjük, hogy bár a diéta számos alkalmat kínált hőseink 
érintkezésére, s bár a tér-idő egyezések (illetve lehetőségek) nagy száma regisztrálha-
tó, mégis a két legfelül idézett alapforrásunk egybehangzó állítása helytálló: első va-
lódi találkozásukra csak Pesten, a Kaszinóban került sor 1836. május 29-én. 

Ezek a megállapítások (és korrekciók) azonban nem zárják ki annak a lehetősé-
gét, hogy Széchenyi már a diétán hangsúlyosan fölfigyelt a tudósítóra. Vannak 
ilyesmire (ha nem is problémamentesen) utaló közvetett forrásaink. Újfalvy Sándor 
emlékirataiban említ egy szituációt, amely szerint Széchenyi az alsótábla egyik ülé-
sén, miközben a követeket jellemezte, egy „nem messze ülő fiatal követre” mutatva 
„mondá”: „Ez ifjú ügyvéd […] absentium ablegatus, valami özvegy báróné helyette-
sítője, Kossuthnak hívják. Nézze meg jól, ez egykor hazájának vagy áldása, vagy át-
ka leend!!” A jelenet, még ha Újfalvy „mélyen vésődött emlékként” emlegeti, s nap-
lójára utal, nem túl meggyőző; kétségek sokaságát idézi föl: megkonstruáltsága miatt 
nem valószerű, és a későbbi eseményeket igazoló „jósló szavak” miatt nem valószínű 
ilyetén megtörténte. Maga a fordulat pedig a Kossuth legendárium ismert anekdotájá-
ra hajaz, amely szerint a Kövy Sándor professzor sárospataki diákéveiben előlegezte 
meg Kossuthnak a nagyságot: „A dominus Kossuthból, ha meg nem javul, még nagy 
országháborító lesz.” Az 1854–55-ben született emlékiratban szereplő fordulat nyil-
vánvalóan egy 1848/49 utáni Széchenyit igazoló gesztus, amilyent Kemény Zsig-
mond, Kovács Lajos stb. írásaiban lehet ekkortájt és később olvasni.33  

Egy egykorú titkosrendőri jelentés (1833. ápr. 15.) némileg meggyőzőbben utal 
Széchenyi figyelmére, hiszen „az ellenzéki propaganda 3 veszélyes eszköze” (értsd: 
országgyűlési nyilvánosság) között említette (Orosz és Németh mellett) Kossuth 
vállalkozását.34  És persze a Keménynek 1846-ban rögtönzött, „kitalált szituáció” is 
árulkodó. Mint jeleztük Széchenyi minden bizonnyal azért építette fel a történetet, 
hogy az 1832–36 közötti távolságtartását indokolja, s elővezesse a Kossuthtal kap-
csolatos egykori mendemondákat. Viszont kétségtelenül még 1846-ban is felidéző-
dött benne az a mozzanat, hogy Kossuth tudósításai a diétán megmozgatták még az 
egyébként „hiúknak nem tartatott” emberek hiúságát is. Lehetséges, hogy az e fe-
letti „bosszankodása” valóban Széchenyit arra késztette a moralitás jegyében, hogy 

 
32  A SzIN sorozat 5. kötetében (1836–1843) a Kossuth Lajossal kapcsolatos bejegyzések száma már 

bőséges, de még elmarad a József nádorra, Károlyi Györgyre, Batthyány Lajosra stb. tett utalások 
mennyiségétől. A 6. kötetben (1844–48) viszont már kimagaslóan Apponyi György és Batthyány 
Lajos mellett ő „szerepelt” a legtöbbször Széchenyi naplójában. 

33  Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai. S. a. r. és kieg.: Dr. Gyalui Farkas. Kolozsvár, 1941. 
284–285. A Kövy anekdotát majd minden Kossuth biográfia ismerteti: Lásd példaként: Kosáry D., 
2002. 56–58. és a változatokat is felidézve: Lukács László: Anekdoták Kossuthról és Kövyről. 
http://www.szabadpart.hu/kodolányi/14/14_muv_lukacs.html [A letöltés ideje: 2010. március 20.] 
Összefoglalóan: Deák Ágnes: Széchenyi István és a magyarországi közvélemény az 1850-es évek-
ben. In: Széchenyi Magyarországa és Európa. Szerk. Pelyach István […] Bp., 2004. 187–198. 

34  SzIN4. 669. Függelék. Ferstl jelentése. Azt azonban nem tudhatjuk bizonyosan, hogy Széchenyi 
Helmeczi Mihályhoz írott levelében ténylegesen szerepelt-e Kossuth neve, mert a titkosrendőri je-
lentésnek csak a kivonata maradt meg, a kapcsolt levélmásolat elveszett. 
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ki is mutassa (Kossuth és) lapja iránti „közönyösségét.” A több mint tíz évvel az 
események után született emlékezés hangsúlya azonban arról is árulkodik, hogy 
Széchenyit egykor valójában az is „bosszanthatta,” hogy a „tudósítások írója mily 
móddal dicséri őt vagy akarja lerántani”.  Egy Kossuth környezetéből származó ké-
sőbbi magyarázat („Mióta és miért nem szívlelte Kossuth Lajost gróf Széchenyi 
Istvánt. Báró Wesselényi Miklós elbeszélése szerint”) arra utal (Wesselényi tanú-
ságára hivatkozva), hogy a grófot nem annyira az izgatta, hogy a tudósító a felső-
tábla jellemzésekor a „különös” szóval illette, hanem inkább az, hogy őt csak felso-
rolásszerűen a „tiszteletreméltó” (de nem kiemelt, értsd: másodrendű) szónokok 
közt említette meg, s beszédét „összegyúrtnak” titulálta. Bár a szöveg alkotója erős 
hangsúlyt tett a hitelességre („Széchenyi István Kossuth iráni haragját nyiltan 
bevallá Wesselényinek, midőn őt…”), de azért vannak kételyeink, s a felidézés in-
kább egy – Széchenyi személyes rosszindulatát sugalló – Kossuthot igazoló leegy-
szerűsítésnek hat. Itt most nem vállalkozhatunk, annak vizsgálatára, hogy a gróf 
Kossuth iráni averziójának („ellenszenvének”), mik lehettek az „alapokai”, abban 
milyen szerepet játszott a megsértett hiúság, csak azt szükséges rögzítenünk, hogy 
Széchenyit minden bizonnyal (az 1846-os emlékek is ezt erősítik) izgatták egyko-
rúan a Tudósítások rá vonatkozó gesztusai. 35 

Két lényeges következtetést vonhatunk le a felidézett forrásokból. Mivel maga a 
szituáció előismereteknek és/vagy előítéleteknek a hangsúlyos meglétét feltételezi, 
s mivel másodlagos forrásaink (így-úgy) megerősítik: egyértelmű, hogy már 1836 
májusa előtt Széchenyinek konstatálnia kellett Kossuth létét, jelenlétét, jelentősé-
gét, s róla markáns elutasító véleménye lehetett. Másrészt viszont biztonsággal ál-
lítható, hogy 1836. május 29-e előtt nem alakult ki közvetlen kapcsolat közöttük; 
azaz akkor jött létre a személyességnek és kölcsönhatásnak olyan foka, amelyre a 
szó lényegi értelmében illik a „találkozás” kifejezés.  

A kaszinó-jelenet értelmezésének nehézségét (de érdekességét is egyben) éppen 
ez adja, ti. hogy a Széchenyi és Kossuth közötti feszültség első megnyilvánulása az 
első személyes találkozásukra esett, és így a közöttük lévő ellentétnek lényegében 
nincs (szemben a Széchenyi–Kossuth vitával) közvetlen forrásokkal adatolható elő-
története. Ha Kossuth neve a naplóban (vagy bármely Széchenyi iratban) korábban 
föltűnt volna, akkor esetleg arra a szöveghelyre rá lehetne fűzni egy értelmező el-
beszélést. Például, ha minősítette volna személyét vagy Tudósításait, de még akkor 
is, ha csak felsorolásszerűen megnevezte volna valamilyen csoport, politikus stb. 
összefüggésében. Bár számtalan vonatkozási pontot megjelölhetünk, amelyek mo-
tiválhatták Széchenyi eljárását, kifogásait vagy ellenszenvét, de nem rekonstruálha-
tó egyszerűen, és nem beszélhető el a megszokott módon, hogy Széchenyi ellenér-
 
35  A magyarázó szöveg tartalmazza az Országgyűlési Tudósításokban szereplő Kossuth megjegyzé-

seket is. Viszota Gyula közölésében: SzIÖM 6/1. 743–745. A szakirodalomban nagyon különbö-
zőképpen (vagy egyáltalán nem) jelenik meg, mint motívum Széchenyi esetleges sértettsége, de 
témánk kereteit e kérdés elemzése szétfeszítené. Vö. KLÖM I. 107–108., 112., 114–116., 185–
188., 226. és KZsN 124. 



SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH ELSŐ TALÁLKOZÁSA: A KASZINÓ-JELENET 

 

419 

zése hogyan, milyen motívumok hatására jött létre, mert az hirtelen – Kossuth 
számára váratlanul –, ha volt előzménye: a felszínre tört; ha nem volt előzménye, 
akkor ott: megszületett. Kossuth éppen ezért az „első találkozás” összefüggésében 
arra utalt, hogy az „eredendő miért” kérdése megválaszolhatatlan talány. Így vezet-
te fel vonatkozó emlékeit: „1841-ben kezdtem szerkeszteni a Pesti Hirlapot, Szé-
chenyi nem helyeselte annak irányát. Amint tudva van, megtámadott. Ez volt kez-
dete a politikai ellentétnek, mely közöttünk kifejlett s az 1847–48-iki pozsonyi or-
szággyűlés végszakáig tartott. De én kérem – tudtom nélkül – már sokkal előbb 
eléggé szerencsétlen voltam egy nemét az ellenszenvnek vagy antagonizmusnak 
kelteni fel magam iránt gr. Széchenyiben, még pedig oly ízben s oly körülmények 
közt, hogy elmondhatom Garay »Konth«-jával: »Az Isten tudja, miért!«”36  

Kossuth érvelése arra utal, hogy ő elhatárolta a „politikai ellentét” (értsd: a 
nyilvános politikai vita, amelyet 1841. és 1848. március 14-e közé tett) problemati-
káját a köztük lévő „antagonizmus” (ellentét, kibékíthetetlen ellentét, itt a szemé-
lyes ellentétre utalva) problémájától. Az egyiket olyan időben behatárolható törté-
neti jelenségnek tekintette, amelyet a korproblémákhoz kötve konkretizálni és így a 
megnyilatkozásokon keresztül vizsgálni is lehet. A másikat viszont úgy értékelte, 
mint egy a motivációiban nehezen feltárható „emberi” megnyilvánulást, amelynek 
nincs megragadható magyarázata. Megfontolandó ez a kossuthi közelítés, de mivel 
a történeti kutatás nem helyezheti magát a Kossuth által idézett Garay/Kont-féle 
költői kérdés passzivitásába („Az Isten tudja, miért?”),37 s mivel a visszaemlékező-
nél sokkal terjedelmesebb forrásbázisra és újabb történeti-értelmezői módszerekre 
támaszkodhat, ezért kísérletet kell tennie a vizsgálatra. Különösen egy olyan szitu-
áció összefüggésében, amely önmagában is, akár csak a történeti rekonstrukciója 
által automatikusan értelmeződik; és amelyet az azt elhárító memoáríró Kossuth 
Lajos is lényegében értelmezett. 

 
36  PN, 1885. április 7. Ezzel a szövegrésszel kezdődik a II. rész, ami átvezet a kaszinó-jelenethez, de 

annak konkrét felidézése előtt még (e mondatok után) Kossuth az 1832/36-os diétai szerepére, 
helyzetére emlékezett. Viszota Gyula kiadványában nem szerepel a számozás, mert ő azokat a Pes-
ti Napló példányokat követte, amelyekbe Kossuth belejavított az „Iratok IV-dik kötete” újabb ver-
ziójához. Vö. SzIÖM 6/I. Függelék XI. 770. és Magyar Országos Levéltár. Kossuth Levéltár. Kos-
suth Gyűjtemény. R. 90. 118. I. 6594/b. 

37  Garay János „Kont” című versében szerepel az idézett sor, amelyet a halálba menő Kont vitéz 
mond Zsigmond királynak, aki őt további harminc nemes vitézzel együtt pártütés vádjával kivé-
gezteti. A perek ihlette 1838-as keltezésű történelmi ballada egykorúan kedvelt, diáktársaságokban 
sűrűn szavalt vers volt, s erősen kifejezte a pátoszos nemzeti hősiességet (ill. az idegen királlyal 
szembeni ellenszenvet). A torinói visszaemlékező nyilván nem véletlenül idézte fel itt ezt a sort 
Széchenyi igazságtalanságát (s némileg a hatalomhoz való viszonyát), s az ő meghurcoltatását 
egyszerre felidézendő. A 8. versszak egészében: „Vért s éltet áldozott neked/E nemzet székedért,/S 
te rút gyűlölséggel fizetsz,/ Az isten tudja mért!” Garay János Munkái. Vál., bev.: Ferenczi Zoltán. 
Bp., 1902. 62.  
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TELJES KÖRŰ, INGYENES ÉS MAGAS SZÍNVONALÚ? 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ALAKULÁSA  

SZOMBATHELYEN A KÁDÁR-KORSZAKBAN 
 
 

SZOCIALISTA EGÉSZSÉGÜGY: INGYENESSÉG ÉS SZŰKÖSSÉG 
 
A kommunista hatalomátvételt követően az egészségügy irányítása és szervezeti 
rendszere alapvetően átalakult hazánkban. Míg korábban a Népjóléti Minisztérium 
felügyelte az ágazatot, 1950-ben szovjet mintát követve megalakították az Egész-
ségügyi Minisztériumot, mely átvette az addig különböző állami és társadalmi 
szervek által végzett egészségügyi feladatokat, és centralizálta az egészségügyi in-
tézményrendszert. 1951-ben állami feladattá minősítették a dolgozók egészségügyi 
ellátását, s ezt követően rögzültek azok az ágazaton belüli elosztási elvek és tech-
nikák, amelyek több évtizeden át fennmaradtak. Ezek közül a legfontosabbak a kö-
vetkezők: a magánbiztosítók és magánszolgáltatók tiltása; államilag finanszírozott, 
mennyiségi mutatókra alapozott, extenzív hálózatbővítés; tervezési normatívákra 
alapozott kapacitás-elosztás (azaz például meghatározzák, hogy ezer főre mennyi 
fogorvos szükséges); a területi ellátás logikájára épülő, hierarchikus szabályozás, 
ahol az előírt szolgálati és „beteg-utakat” kötelesek betartani az egészségügyi dol-
gozók és a betegek is. 1951-ben a biztosítókat összevonták, s az egységesített tár-
sadalombiztosítást az immár „államosított” szakszervezeti apparátusra, a SZOT-ra 
bízták. Ekkor a mezőgazdasági dolgozók és a kisiparos réteg még ki volt zárva az 
ingyenes ellátás rendszeréből.1 Számukra csak bizonyos szolgáltatások jártak in-
gyenesen, például a katonai szolgálattal összefüggő sérülések ellátása, az elme-
gyógyintézeti kezelés, illetve a koraszülöttek gyógyítása. Ezen kívül lényegében 
minden egészségügyi szolgáltatásért fizetniük kellett. A költségek a kor kereseti vi-
szonyaihoz képest kifejezetten magasak voltak, például egy kórházi műtét díja át-
lagosan másfélszerese, duplája volt a paraszti háztartások havi jövedelmének.2 

Az 1960-as években, a kollektivizálás befejezése után az ingyenes ellátást kiter-
jesztették a téesz-tagokra, majd 1972-ben az összes mezőgazdasági dolgozóra és a 
kisiparosokra is, s ezzel az ingyenes egészségügyi ellátás tulajdonképpen állampol-
gári joggá vált. Ezt az új helyzetet fejezte ki az 1972. évi egészségügyi törvény, 
amely állami feladattá tette az egész lakosságra kiterjedő – állampolgári jogon járó 

 
1  Mihály Péter: Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába. Veszprém, 2003. 264–265. 
2  Uo. 204. 
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– ingyenes egészségügyi ellátást.3 Azonban ezzel a jogi változással nem tudott lé-
pést tartani az ellátó hálózat, ugyanis a nemzeti jövedelemből az egészségügyre 
fordított költségek – szemben a nyugat-európai trenddel – nem emelkedtek.4 Így 
szélesebb réteg relatíve – sőt előfordult, hogy abszolút értelemben is – szűkülő bá-
zison jutott az ingyenes ellátáshoz.5 Ez a helyzet tovább erősítette a szocialista 
rendszer logikájából következő extenzív fejlesztési tendenciákat. Ugyanakkor az 
egészségügyben foglalkoztatottak relatíve alacsony bérszínvonalából, az egészség-
ügy felülről szervezett, központosított rendszeréből és alulfinanszírozott voltából 
adódó „hiányhelyzetek” idézték elő azt a sajátosságot, hogy a lakosság – a hála-
pénzen keresztül – megpróbált jobb színvonalú szolgáltatásokat vásárolni magának 
az állami egészségügyön belül.6 

Az 1970-es években az államigazgatás területi reformja az egészségügyet is 
érintette. Az ún. tanácstörvény megtörte az egészségügyi szakigazgatás korábbi 
centralizált egyeduralmát, és kettős – szakmai felügyelet mellett tanácsi – felügye-
let alá helyezte az ellátó hálózatot. Így az alapellátás (körzeti orvosi hálózat) és a 
járóbeteg-ellátás (szakrendelők) teljesen, a fekvőbeteg-ellátás (kórházak) pedig túl-
nyomó részben a tanácsok irányítása alá került. A helyi tanácsok pedig a költségve-
tés folyósítása és a beruházások finanszírozása révén döntő befolyásra tettek szert. 
Az ágazati minisztérium központi irányítása a jogszabályalkotásra, szakmai fel-
ügyeletre, különféle keretszámok (normatívák) megyék közötti elosztására, vala-
mint a gyógyszerár-támogatások meghatározására korlátozódott.7 

Az egészségügyi ellátást szűkösség, elégtelen infrastruktúra és súlyos eszközhi-
ány jellemezte. Hogyan maradhatott az egészségügyi intézményrendszer mégis 
működőképes, s miért tűnhetett úgy a számszerű mutatók alapján, hogy a nyugati 
országokkal is versenyképes hazánk egészségügye? Először is jelentős költségmeg-

 
3  A magyar egészségügy 40 éve. KSH, Bp., 1985. 13. 
4  A nemzeti jövedelemből az egészségügyre jutó részarány az 1960-as 3,7%-ról éppen a társada-

lombiztosítás kiterjesztése idején csökkent először. 1970-ben 2,9%-ra esett vissza, majd alacsony 
szinten maradva némiképp nőtt: 1972-ben 3,0%, 1975-ben 3,2%, 1980-ban 3,4%, 1985-ben 3,5% 
volt. Losonczi Ágnes: Utak és korlátok az egészségügyben. Bp.. 1998. 29. Ugyanebben az időben 
Nyugat-Európában az egyre drágább technológiák alkalmazása miatt jelentősen nőttek az egész-
ségügyi kiadások: 1980-ban már a két évtizeddel korábbi kétszeresét költötték erre a célra, míg ha-
zánkban visszaesés figyelhető meg 1960-hoz képest. Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi 
Magyarországon európai perspektívában. Bp., 2003. 64–65. 

5  A társadalombiztosításba bevontak aránya az ingyenes ellátás kiterjesztése, állampolgári joggá vá-
lása következtében 275%-al növekedett, míg az orvosok száma 255%-al, a kórházi ágyak száma 
viszont csak 182%-al nőtt. Losonczi Ágnes: A kiszolgáltatottság anatómiája – az egészségügyben. 
Bp., 1986. 37–41. Losonczi, 1998. 29. 

6  A Nyugat-Európában ismeretlen hálapénz révén az egészségügybe került összegek nagyságát a 
nyolcvanas évek derekán a hivatalos egészségügyi kiadások 5-10%-ára tették (Tomka: i. m. 64.), 
később viszont ennek többszörösét, 25-ös arányt feltételező vélemény is megjelent: Andorka – 
Kondratas – Tóth: A jóléti rendszer átalakulása Magyarországon: felépítése, kezdeti reformjai és 
javaslatok. Bp., 1994. 45–46. 

7  Mihály, 2003. 266. 



AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ALAKULÁSA SZOMBATHELYEN A KÁDÁR-KORSZAKBAN 

 

423 

takarítást jelentett, hogy a bérek nálunk sokkal alacsonyabbak voltak. Központi di-
rektívák alapján hoztak létre orvosi körzeteket (körzetenként egy orvos, egy kime-
szelt szoba, egy adminisztrátor, orvosságos szekrény, injekciókészlet), s így egy te-
rület több ezer emberének az ellátása papíron már meg is volt oldva. Azonban a 
rosszul felszerelt és zsúfolt rendelőkben az orvosok sok esetben diagnózist sem tud-
tak adni, s a receptírás és a mielőbbi továbbutalás kényszerében dolgoztak. Az a 
szint, ahol legtöbb beteg megfordult, az alapellátás, alacsony színvonalon működött, 
s ezért folyamatosan leértékelődött. Ám hiányosságait nem korrigálhatták a járóbe-
teg-ellátást végző ugyancsak eszközhiányos szakrendelők sem. Az eszközöket a kór-
házakba koncentrálták, ezért minden „komolyabb” baj orvoslása, az „igazi” gyógy-
kezelés a kórházban történt, ahol általában jól képzett szakorvosok dolgoztak és vi-
szonylag megfelelő diagnosztikus és terapikus eszközök álltak rendelkezésre.  

Az 1970-es évek közepén sor került a szakorvosi rendelőintézetek és a kórházak 
integrációjára, melynek közvetlen kiváltó oka a rendelőintézeti orvoshiány volt,8 s 
elindították a kórház-centrikus fejlesztés programját. Azok a szakértők és egész-
ségpolitikusok, akik látták az alap- és járóbeteg-ellátás elégtelen voltát, valamint az 
orvosi szakma prominensei (vezető klinikai és kórházi orvosok) e program szószó-
lói voltak, megvalósításához hiányoztak azonban az anyagi feltételek, s a koncep-
ció következetes érvényesítése is elmaradt.9 A kórházi struktúra legfőbb problémá-
ja az volt, hogy valójában nem a morbiditási adottságokhoz és a megbetegedések 
szükségleteihez igazodott a kapacitás területi eloszlása, hanem sokkal inkább az 
orvoscsoportok lobbizó képességét tükrözte. 

„Teljes körű, ingyenes és magas színvonalú” – fogalmazta meg az 1972-es 
egészségügyi törvény a korszak alapelveit, de vajon mi teljesült mindebből a gya-
korlatban? Tanulmányom, mely lokális kutatásra alapozva egy megyeszékhely, 
Szombathely egészségügyi ellátórendszerét mutatja be, adalékkal szolgálhat a fenti 
kérdés megválaszolásához. 

 
 

KAPACITÁSHIÁNNYAL KÜZDŐ VÁROSI INTÉZMÉNYEK 
 
Szombathely egészségügyi hálózatát túlzsúfoltság, kapacitás- és eszközhiány jel-
lemezte a korszakban. Ezeket a problémákat gyakran szóvá tették az 1960-as és 70-
es években az egészségügy helyzetével foglalkozó tanácsi és pártbizottsági ülése-
ken, illetve az ülésekre készült előterjesztésekben, beszámolókban. A városi tanács 
számára készített 1964. évi beszámolóban az egészségügyi dolgozók szakszerve-
zetének helyi titkára is elismerte, hogy „a betegellátást biztosító helységek a régiek 

 
8  Az orvosok többsége, ha tehette, szívesebben dolgozott kórházban vagy az alapellátásban, mint 

rendelőben, amit azzal is magyaráznak, hogy több volt a hálapénz. Mihály, 2003. 267. 
9  Losonczi, 1986. 30. 
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maradtak, szűkek, korszerűtlenek.”10 Az 1960-as évek elején a nagymérvű kapaci-
táshiány abból adódott, hogy a megye lakosságának többsége mezőgazdaságból élt, 
s ezért a társadalombiztosításba bevontak száma mintegy háromszorosára nőtt. Mi-
vel az egészségügyi infrastruktúra a megyeszékhelyen alig bővült, nagy nyomás 
nehezedett a város egészségügyi intézményeire. 

Molnár László, akit 1962-ben neveztek ki megyei főorvosnak, és kisebb meg-
szakítással 1986-ig töltötte be ezt a funkciót, így jellemzi a megnőtt betegforgalom 
miatt előállt helyzetet: „Az alapellátásban az 1958–61 közötti téeszesítés nem kis 
gondot okozott. Ez azt jelentette, hogy milliók az országban hirtelen jogosultak let-
tek a társadalombiztosítási ellátásra. De erre sem az alapellátás, sem a járóbeteg 
szakellátás, sem a kórházi ellátás nem készült fel. […] sok eset volt, amit tulajdon-
képpen alapellátási szinten lehetett volna megoldani, de továbbküldték a beteget a 
rendelőintézetbe. A rendelőintézet kapacitása ugyancsak kicsi volt, az is átengedett 
olyanokat, akiknek a kezelését azon a szinten meg lehetett volna oldani, de sok 
ilyen bekerült a kórházba. Azon kívül nagyon sok olyan betegség volt, például a 
sérvek, amivel a parasztember korábban nem ment el az orvoshoz, mivel még tu-
dott dolgozni vele, s az orvosnál korábban fizetni kellett volna érte. Amikor belépett 
a nyomás hatására a téeszbe, káromkodott egy jó nagyot, és azt gondolta, legalább 
legyen belőle valami haszna, elment az orvoshoz és megoperáltatta a sérvét. Megnéz-
tük, hogy a sebészeti osztálynak a forgalmába különböző foglalkozási kategóriáknak 
az aránya hogyan változott, s egyértelműen ki lehetet mutatni, hogy a sebészeti osztá-
lyon még körülbelül két évig a falusi embereknek, a parasztembereknek az aránya 
magasabb volt, mint előtte. Nyilván ez azt jelentette, hogy addig sok beteg eltussolta 
a baját, s aztán egyből kezeltette, amint nem kellett fizetni érte.”11 

Ugyanebben az időben Szombathely korábbi, határközeliségből adódó elzártsá-
ga, periféria-jellege kezdett megszűnni: „Amikor én először jöttem Szombathelyre, 
még leszedtek a vonatról és megkérdezték, hogy tényleg oda megyek-e – emlékszik 
vissza Molnár. – A közvetlen határsáv, Kőszeg is teljesen el volt zárva, s a belépés-
hez engedély kellett. Aztán Szombathely vonatkozásában oldódott ez az elszigetelt-
ség, s később teljesen megszűnt. 1959-60 tájékán már lehetett érzékelni a változást, a 
gazdasági élet is megmozdult. Addig csak könnyűipari üzemek voltak itt, cipőgyár, 
textilipar, fonóüzemek. Akkor kezdődött a nehézipar, konkrétabban a gépipar fejlesz-
tése. Aztán az egészségügyre is több pénzt fordítottak, s ki kellett dolgozni az egész-
ségügy fejlesztésének tervét […] részt vett benne a megyei tanács, a városi tanács, a 
megyei egészségügyi főosztály, a megyei és a városi pártbizottság.”12 

 
10  Beszámoló a megye egészségügyi dolgozóinak munkájáról és etikai helyzetéről (1964). Vas Me-

gyei Levéltár (a továbbiakban: VML) Szombathely Város Tanácsa VB Egészségügyi Osztálya ira-
tai XXIII. 535a (továbbiakban: XXIII. 535a)/17. 

11  1977-től és 1982-ig Moszkvában dolgozott, KGST-kiküldetésben. Interjú dr. Molnár Lászlóval. 
Szombathely, 2008. augusztus 27. (továbbiakban: interjú/ML) 

12  A terv kidolgozásában, mint megyei főorvos, Molnár László is részt vett. (Interjú/ML) 
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A városi egészségügyi rendszer négyfajta ellátásból állt: a védőnői szolgálatból, 
gyermekorvosi szolgálatból, körzeti és üzemorvosi szolgálatból, valamint az isko-
laorvosi szolgálatból. Ezek az egészségügyi szolgáltatások működtek a városi ta-
nács egészségügyi osztálya irányítása alatt. A körzeti fogorvosi ellátás viszont nem 
ide, hanem a megyei kórházhoz tartozott, ahogy az 1970-es években már a szak-
rendelők is a kórházhoz tartoztak.  

Elsőként az alapellátás kapacitását növelte meg a város a körzeti orvosi ellátás 
fejlesztésével, majd a szakellátás hálózatának a bővítését célozták meg megyei 
rendelőintézet építésével. „Hatvanöt munkahelyes rendelőintézet épült Tbc-gondo-
zóval. Kísérletképpen pár körzeti orvosnak is ott adtunk helyet, mert az érdekelt, 
vajon hogyan működik egy körzeti orvosi egység, hogyha ott van közel a szakellá-
tás, a konzultációs lehetőségek a szakorvosokkal. Mit tud ebből kihasználni? Azt is 
megnéztük, hogy milyen a kórházba utalások indokoltsága, s a beutaló és a kórház 
diagnózisa mennyiben esik egybe. Meg kell mondani, hogy sokkal jobb volt az egy-
beesés, mint vártuk. Egyébként ez a hatvanöt fős munkahely jelentette az ország má-
sodik legnagyobb rendelőintézetét.”13 Ám hiába épült meg 1965-ben az új SZTK-
rendelőintézet, még az 1970-es években is sok volt a panasz a szakrendelés zsúfolt-
sága miatt. Gyakran előfordult, hogy a beteg nem került sorra, hiába töltött akár fél 
napot is a rendelőben, a rendelés befejeztével kiszóltak neki: „jöjjön holnap!” Pedig a 
szakorvosok és a rendelési órák száma folyamatosan emelkedett. Kezdetben 50 fő – 
és 27 mellékállású szakorvos dolgozott napi 340 órában, majd a 70-es évék végén 
már 78 fő – és 25 részfoglalkozású szakorvos rendelt napi 499 órában. 

A körzeti orvosi hálózatra igen jelentős többletmunka hárult, ezért az orvosok 
tehermenetesítése érdekében adminisztrátori állásokat alakítottak ki a körzetekben, 
valamint házi betegápolónőket állítottak munkába. Viszont a körzeti orvosok szá-
ma a 60-as évek első felében mindössze egy fővel emelkedett, 1963-ban 16-ról 17-
re.14 Ez azt eredményezte, hogy az egy orvosi körzetre jutó lakosságszám kis mér-
tékben csökkent (3431-ről 3350-re), ám még így is igen magas volt, s messze meg-
haladta az országos átlagot. Célként a 2500 fős átlag elérését tűzték ki, amit néhány 
év alatt sikerült is – igaz, csak átmenetileg – teljesíteni. Az eredményt a gyermek-
orvosi ellátás megszervezésével érték el. A gyermekorvosi szolgálatot 1963-ban 
két körzettel alakították meg Szombathelyen, majd a körzetek számát folyamatosan 
növelték. Ettől kezdve csak a 14 év feletti népesség tartozott a felnőtt körzeti orvosi 
ellátás alá, s mivel 1966-ban a felnőtt körzeti orvosok száma egy fővel ismét emel-
kedett, a 18 körzeti orvosra átlagosan már csak 2400 felnőtt lakos jutott. A követ-
kező években azonban ismét romlott a helyzet, ugyanis az orvosi körzetek számá-
nak emelkedése nem tartott lépést a város népességének növekedésével. 1971-ben 
 
13  Interjú/ML. 
14  A körzeti orvosok mellett dolgozó asszisztensnők száma 1961-ben 6-ról 10-re, a körzeti ápolónők 

száma ugyanekkor 4-ről 10-re emelkedett. Szombathely város egészségügyi helyzete. VML 
XXXIII. 17. Az MSZMP Szombathelyi Városi Bizottsága iratai 1961–1985. (továbbiakban: 
XXXIII. 17.) V/T/45/1965. 
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ugyan kettővel növelték a felnőtt orvosi körzetek számát, ám mivel a 60-as évek 
közepétől a lakosság száma közel hétezer fővel gyarapodott (mintegy 62 ezerről 69 
ezer főre), az egy orvosra jutó lakosságszám – a 2500 főt jócskán meghaladva – 
2800-ra ugrott. Hiába növelték három év múlva, 1974-ben megint két fővel az orvo-
sok számát, mivel ez idő alatt a város népessége újból hét ezer fővel nőtt (69 ezerről 
76 ezerre), az arány némileg tovább romlott, s ekkor már 2850 fő jutott egy körzetre. 
Ráadásul az 1974-ben munkába állított két új körzeti orvosból az egyik ún. üzemi-
körzeti orvos volt, aki a Stíl Ruházati Vállalatnál üzemorvosként működött, s e miatt 
kisebb, csak fele akkora körzetet kellett ellátnia, mint a többi körzeti orvosnak. 

Bár a városvezetés jelentős erőfeszítéseket tett a körzeti orvosi hálózat bővítésé-
re, a fejlesztés üteme elmaradt az ellátásra szorulók létszámának emelkedésétől. A 
lemaradás országos viszonylatban is szembetűnő: Szombathelyen az egy felnőtt 
körzetre jutó népességszám 1975-ben az országos átlagot (2599) jócskán megha-
ladta, s a település rosszabb helyzetben volt ebben a tekintetben, mint városaink 
többsége.15 Ennél is nagyobb mértékben, több mint félezer fővel meghaladta a vá-
ros egy orvosi körzetre jutó népességszáma a megyeszékhelyek átlagát (2300 
fő/orvos), ami 23,9%-os többletet jelentett. A helyzet az 1970-es évek második fe-
lében tovább romlott, mivel a körzeti orvosok száma nem változott, a város lakos-
ságszáma viszont tovább nőtt, s az 1970-es évek végére meghaladta a 80 ezret, 
amiből több mint 60 ezer fő volt 14 év feletti. Ekkor a 22 körzeti orvos munkáját 
22 körzeti ápolónő, 13 asszisztensnő és 8 orvosírnok segítette és egészítette ki.16 A 
körzetek számát 1980-ben hárommal növelték, méghozzá oly módon, hogy a 25 
körzeti orvosból már 3 végezte üzemi-körzeti orvosként a munkáját.17 Ennek elle-
nére a 80-as évek elején is jellemző volt, hogy a körzeti rendelőkben órákat kellett 
várnia a betegnek, s a nagy betegforgalom és a zsúfoltság az orvosokat és a betege-
ket egyaránt megviselte.18 

A lakosságszám emelkedése mellett az időskorúak arányának növekedése is 
többletfeladatokat okozott. Gondot jelentett továbbá a nagyfokú helyi vándorlás, 
ami miatt egyes városrészek szinte kiürültek, másutt pedig jelentősen nőtt a népes-
ség.19 A városszerkezet átalakulása olyan kihívás elé állította az egészségügyi alap-
ellátást, aminek nehezen tudott megfelelni. „A szanálások és a lakásépítések követ-
keztében a körzetek nagyságában nagyok az eltolódások, aránytalanságok és ezt az 
időnkénti átszervezésekkel sem tudtuk követni” – állapította meg 1978. évi beszá-
molójában dr. Lakner László főorvos, az egészségügyi osztály vezetője, aki 1978-

 
15  A város járóbeteg ellátásának helyzete. VML XXXIII. 17. V/T/28/1975. 
16  Szombathely város egészségügyi intézményhálózatának helyzete és fejlesztésének feladatai. VML 

XXXIII. 17. V/T/26/1978. 
17  Ezzel egy időben a körzeti ápolónők számát is 25-re emelték. Az egészségügyi ellátás helyzete, 

különös tekintettel az üzemegészségügyre. VML XXXIII. 17. V/T/10/1982. 
18  A gyermek- és ifjúságegészségügyi ellátás helyzete Szombathelyen. VML XXXIII. 17. V/T/22/ 

1983. 
19  A város járóbeteg ellátásának helyzete. VML XXXIII. 17. V/T/28/1975. 
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tól tíz éven át irányította a városi egészségügyet.20 Kiemelte azt is, hogy a nagy né-
pességű körzetek miatt a körzeti orvosoknak nincs lehetőségük arra, hogy a gyó-
gyító tevékenység mellett kellő időt fordítsanak a megelőző munkára. 

A gyermekorvosi ellátás bevezetésétől kezdve a gyermekorvosi körzetek száma 
fokozatosan emelkedett: 1965-ben 3, 1966-ban 6, 1971-ben 8, 1974-ben 10, 1978-
ban 15, 1980-ban pedig már 19 körzeti gyermekorvos működött városban. „Na-
gyon jó gárda került a gyermekorvosi állásokba, mert a megyei kórház adta az 
utánpótlást, ahol a gyermekorvosi képzés rendkívül jó volt – vallja Lakner László –
, mivel a szombathelyi gyermekosztályt országosan elismert, neves egyéniség, dr. 
Frank Kálmán gyerekgyógyász főorvos irányította, aki később a Budapesti 
Orvostovábbképző Intézetnek lett a professzora.”21 

A helyi iparfejlesztés ütemét követve, a 70-es években épült ki a város üzemor-
vosi hálózata. „Szombathelyen a körzeti orvosoknak közel fele egyben üzemi orvos 
volt. Ezt a megoldást én is támogattam. – hangsúlyozza Lakner László – Ez jelen-
tett az orvosnak egy kis többletjövedelmet a másodállásért, ami jól jött neki, hisz a 
körzeti orvosok nem voltak anyagilag eleresztve. Másrészt voltak kisebb üzemek, s 
nem mindegy, hogy egy üzemorvos tíz beteget lát csak el, vagy mellette még ott 
van a saját körzete. A nagyobb üzemeknél másképp volt, ott üzemi körzeti orvosok 
működtek, akik kifejezetten az üzemi dolgozók ellátását végeztek. […] Azután egy 
évvel, hogy a városi tanácshoz kerültem, az üzemorvosok egy országos jogszabály 
alapján átkerültek a kórház kebelébe, és akkortól a kórház irányította a munkájukat, 
de a kis üzemeket továbbra is a városi tanácshoz tartozó körzeti orvosok láttak 
el.”22 Mivel Szombathely üzemei igényelték a főfoglalkozású üzemorvosok tevé-
kenységét, ezért korszerű, jól felszerelt rendelőket építettek, s 1988-ban már 18 
üzemorvossal ellátott üzemben 14 főfoglalkozású és 5 részfoglalkozású üzemorvos 
működött.23 Bár az üzemek dolgozóinak jelentős része ingázó volt, Lakner szerint 
számukra is előnyös volt, hogy üzemorvoshoz fordulhattak, s csak komolyabb 
esetben kellett saját településük körzeti orvosához menni.  

 
20  Szombathely város egészségügyi intézményhálózatának helyzete és fejlesztésének feladatai. VML 

XXXIII. 17. V/T/26/1978. 
21  Interjú dr. Lakner Lászlóval. Szombathely, 2008. szeptember 11. (továbbiakban: interjú/LL.) 

Frank Kálmán 1950-től 1969-ig vezette a szombathelyi kórház Csecsemő- és Gyermekosztályát. 
1969-ben az Orvostovábbképző Intézet Gyermekgyógyászati Tanszéke professzorává nevezték ki. 
A Vas megyében megszervezett és jól működő területi gyermekellátás modelljét igyekezett orszá-
gos szinten kiterjeszteni. Szabó László: A gyógyítás művészete. (Emlékezés Frank Kálmánra halá-
lának 10. évfordulóján) Vasi Szemle, 2009/3. 259–269. 

22  Interjú/LL. A megyei kórház 1978. január 1-jétől integrálta Szombathely üzemegészségügyi szol-
gálatát. A nagyobb üzemekben (Cipőgyár, REMIX, Pamutipar) főállású, a kisebb üzemekben rész-
foglalkozású üzemorvosok látták el a feladatot. Horváth Boldizsár – Széll Kálmán (szerk.): Vas 
Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza története 1929–2004. Szom-
bathely, 2004, 243. 

23  Uo. 
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Némileg másképpen ítéli meg az üzemi körzeti orvosi ellátás szerepét Molnár 
László: „A körzeti orvosi és az üzemorvosi ellátás kezdetben külön volt, majd utá-
na kezdték megvalósítani az üzemi körzeti orvosi ellátást, abból a nem egészen 
megalapozott tételből kiindulva, hogy az a jó, hogyha az üzem dolgozóját az 
üzemben is, meg a lakóterületen is ugyanaz az orvos látja el. Ez azért nem volt tel-
jesen logikus lépés, mert az üzem dolgozói sokfelől jöttek a környékről. Így csak 
egy-két helyen lehetett megvalósítani ezt a rendszert, ott, ahol nagyrészt a közvet-
len környékről jártak be dolgozni.”24 

A város iskolaorvosi hálózata, amely kitűnt az egészségtudatos magatartás for-
málásában, országos hírnévre tett szert. „Szombathelyen az általános iskolákban és 
az óvodákban gyerekorvosok látták el az orvosi teendőket, de a középiskolákba 
függetlenített – teljes állású – orvosokat tudtunk szerezni, és az a munka, amit ők 
csináltak, beleértve a fiatalság szűrését, s a kiszűrtek megfelelő egészségügyi ellá-
tását, nagyon fontos volt” – értékeli a helyzetet az egykori városi főorvos.25 

A körzeti orvosok között viszonylag nagy volt a fluktuáció, ugyanis az orvosok 
körében a körzeti orvosi szolgálat kevésbé volt népszerű. Különösen a fiatal orvo-
sokra volt jellemző, hogy sokkal inkább a kórházi osztályokon folyó munka von-
zotta őket. Sokan csak lakásgondjaik megoldása végett, átmenetileg vállaltak kör-
zeti orvosi állást, s amint megtehették, „váltottak”. Lakner László több problémára 
felhívta a figyelmet ezzel kapcsolatban 1978. és 1983. évi beszámolóiban: „A me-
gyei kórház nem képez az utóbbi időben megfelelő számú utánpótlást körzeti orvo-
si munkára. Viszont vezető orvosi beosztásokba a megyei kórház nem egy esetben 
a legjobban felkészült szakembereinket vitte el.” Az alapellátás gyengeségire utal-
tak ezen kívül olyan mérhető jelenségek, mint a sürgősséggel kórházba utaltak in-
dokolatlanul magas aránya az előjegyzéssel beutaltakhoz képest, továbbá a műsze-
res vizsgálatot kérők viszonylag magas száma olyan rendelőkből, ahol van megfe-
lelő műszer, például EKG készülék.26 

 
 

INFRASTRUKTÚRA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁG  
A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYBEN 

 
A körzeti alapellátás meglehetősen rossz körülmények között működött az 1960-
as–70-es években a korabeli dokumentumok tanúsága szerint. A „Szombathely vá-
ros egészségügyi helyzete” címmel készült beszámoló, amit 1965 decemberében 
tárgyalt a városi pártbizottság, siralmas képet festett az orvosi rendelők állapotáról: 
„Több rendelőnk igen mostoha körülmények között üzemel, pl. a Kiskar utcai ren-
delő régi kocsmahelységben, forgalmas útkereszteződésnél, a Népfront utcai pedig 
 
24  Interjú/ML. 
25  Interjú/LL. 
26  A gyermek- és ifjúságegészségügyi ellátás helyzete Szombathelyen. VML XXXIII. 17. V/T/22/ 

1983. 
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régi hentesüzletben víz és WC nélkül.”27 Bár az 1960-as évek első feléhez képest, 
amikor a körzeti orvosok egy része még magánházban rendelt, a következő időszak-
ban javult valamelyest a körzeti orvosi hálózat infrastruktúrája, a rendelők egyáltalán 
nem elégítették ki az igényeket sem felszereltség, sem elhelyezés szempontjából. 
Még a hetvenes évek közepén is ritkaságszámba ment a korszerűen megépített or-
vosi rendelő. Tulajdonképpen csak egyetlen rendelőről, a Jáki útiról mondható, 
hogy az igényeknek megfelelt mind alapterületében, mind elrendezésében.  

Dr. Németh Mihály városi főorvos a pártbizottság 1975. augusztus 15-i ülésére 
készített beszámolójában a rendelők állapotát következőképpen jellemezte: „Egy 
rendelőnk – a Derkovits lakótelepi – ideiglenes elhelyezésű, egy rendelő – a Már-
cius 15. téri – a Rendelőintézetben van hygiénikus körülmények között, de nagyon 
szűkös alapterülettel, egy rendelő – a Wesselényi utcai – lakásból lett kialakítva, 
meg egy további rendelő – Kiskar utcai – egy volt kocsma épületében, lármás kö-
rülmények között, szociális helységek nélkül [működik].”28 Az előterjesztés azt is 
megállapította, hogy „az eredetileg 1967-re tervezett Derkovits telepi rendelő épí-
tését 1973-ra halasztották, de akkor sem valósult meg”, továbbá, hogy „a körzeti 
orvosi ellátás tárgyi feltételei általában nagyon korszerűtlenek”. Az elmúlt évek so-
rán bevezették ugyan a melegvizet, de vetkőzőfülkével csak három – a Jáki úti, a 
Rumi úti, valamint a Március 15. téri – rendelő volt ekkor ellátva. Ráadásul ezek 
egyrészt nagyon szűkösek, másrészt a nagy forgalom miatt alig használják őket.29 
A 80-as évek elején korszerű rendelőt hoztak létre a Tolbuhin úton, viszont a 
Derkovits lakótelepre tervezett rendelőegység és gyógyszertár építését – bár több 
ötéves tervben szerepelt – rendre elhalasztották műszaki és pénzügyi okokra hivat-
kozva. Viszont 1983-ban megépült a Kiskar utcai rendelőegység, ahol körzeti or-
vosi és gyermekorvosi rendelőt is kialakítottak.30  

„Az 1970-es évek második fele, s a 80-as évek első fele olyan időszak volt or-
szágosan és helyben is anyagi téren, hogy a korábbinál több lehetőséget adott fej-
lesztésre. Arra mindenesetre volt pénz, hogy rendelőt alakítsunk ki, vagy átalakít-
sunk, igaz, az igények is nőttek – idézi Lakner László az akkori helyzetet. – Az is 
igaz, hogy mi mindig terveztünk, mindig előre gondolkodtunk, hogy melyik rende-
lőt, hogyan lehetne felújítani. A fiókban voltak mindig a terveink, amit csak elő 
kellett venni. A tanácsnál úgy szokott lenni, hogy év végén mindig voltak pénzma-
radványok, s ment a tanakodás, hogy mire költsék, ám mi a fiókból előhúztunk 
mindig egy tervet, s akkor ott volt rá a lehetőség.”31 

A korszerű technikákra, eljárásokra való áttérés vontatottan haladt a forráshiány 
miatt. A körzeti rendelőkben uralkodó állapotokról képet kaphatunk az 1978. évi 
 
27  Szombathely város egészségügyi helyzete. VML XXXIII. 17. V/T/45/1965. 
28  A város járóbeteg ellátásának helyzete. VML XXXIII. 17. V/28/1975. 
29  A város járóbeteg ellátásának helyzete. VML XXXIII. 17. V/28/1975. 
30  Az egészségügyi ellátás helyzete, különös tekintettel az üzemegészségügyre. VML XXXIII. 17. 

V/T/10/1982. 
31  Interjú dr. Lakner Lászlóval. 
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beszámolóból a „komoly elmaradás van a korszerű sterilizálási lehetőségek terén és 
nem egy rendelőben még ma is kuktában sterilizálnak. A jelenlegi költségvetés nem 
teszi lehetővé, hogy áttérjünk az egyszerhasználatos tűkre, esetleg az egyszer-
használatos fecskendőkre. Nincs mód arra, hogy vizeletvizsgálatban mellőzzük a ha-
gyományos módszereket és áttérjünk egységesen a gyorstesztekre a rendelőkben.”32  

A 80-as évek elejére javult a helyzet a műszerezettség terén. Az egészségügyi 
osztály vezetője 1982. évi – pártbizottsági ülésre készült – előterjesztésében meg-
jegyezte: „Modern sterilizálók, egyszerhasználatos eszközök, EKG-készülékek áll-
nak rendelkezésre az ott dolgozóknak […] Megkezdtük a rendelőegységek labora-
tóriumi hátterének kiépítését a Tolbuhin úton és a Deák Ferenc utcában.”33 „1970 
körül lehetett – emlékezik a volt megyei főorvos –, amikor a pamutipari vállalat 
vezérigazgatója, Kovács László, valamilyen úton-módon tudott adni rá pénzt a sa-
ját cégétől, s ebből vettünk EKG-t. Megkérdeztük a háziorvosokat, hogy ki óhajt 
EKG-t használni, és aki kért, azt előtte ki is képeztük a kórházakban. A kórházi or-
vosok megmutatták ennek a működését, s kiképezték a jelentkező körzeti orvoso-
kat. A pamutipar sokat segített az egészségügynek, például az emlőszűrésnek a 
megindítása Vas megyében ugyancsak ennek a cégnek a segítségével történt. Azon 
a címen adott rá pénzt, hogy az üzemegészségügyet szolgálja.” 34 

Az alapellátásban elindítottak Szombathelyen egy kezdeményezést, hogy a kör-
zeti orvosok ne csak vérnyomást mérjenek az endoszkópjukon, hanem kapjanak 
több lehetőséget, olyant, amivel adott esetben a diagnózist is fel tudják állítani, s 
nem kell feltétlenül a szakrendeléseket igénybe venni. Felvetődött az is, hogy a fi-
zikoterápiás, s egyéb elektromos kezeléseket helyben meg lehetne oldani, s elkezd-
ték ún. „kis laborok” kialakítását: „A nagyobb körzeti orvosi rendelőkben volt az 
orvos mellett egy kislabor, ahol egy labor asszisztens az alapvizsgálatot elvégezte, 
és így sok betegnek végső diagnózisát lehetett kiállítani, és négy rendelőben kiala-
kították a fizikoterápiás kezelés feltételeit.”35 

 
 

HÁLAPÉNZ, MAGÁNPRAXIS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY MŰKÖDÉSÉVEL  
KAPCSOLATOS KRITIKÁK 

 
Részben a túlzsúfoltsággal, részben az ágazat bérproblémáival, részben az egész-
ségügyben dolgozók túlterheltségével magyarázhatók azok a panaszok, amelyek a 
tanácsi és pártszervekhez, valamint az egészségügyi szakszervezet etikai bizottsá-
 
32  Szombathely város egészségügyi intézményhálózatának helyzete és fejlesztésének feladatai. VML 

XXXIII. 17. V/T/26/1978. A beszámoló azt is megjegyzi, hogy a rendelők egyszer használatos 
tűkkel való felszerelésének éves költsége 650 000 ezer Ft. 

33  Az egészségügyi ellátás helyzete, különös tekintettel az üzemegészségügyre. VML XXXIII. 17. 
V/T/10/1982. 

34  Interjú/ML. 
35  Interjú/LL. 
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gához érkeztek, s egyes orvosok, illetve az egészségügyi alkalmazottak magatartá-
sát kifogásolták. Többnyire a nem megfelelő bánásmódot, a türelmetlenséget, rit-
kábban az anyagiasságot vetették a szemükre. Gyakran szóvá tették azt is különbö-
ző fórumokon, hogy a körzeti orvosok nem tartják be a rendelési időt, gyakorta fél-
órás késéssel érkeznek, s már a munkaidő lejárta előtt elhagyják a rendelőt. Az 
1960-as években még azt is kifogásolták helyenként, hogy az orvosok egy részének 
másodállása van, később ez a jelenség már megszokottá vált.36 A hálapénz vagy 
paraszolvencia jelensége viszont sok vitára adott okot az egészségüggyel foglalko-
zó tanácsi és pártbizottsági üléseken, már csak azért is, mert széles körben elterjedt 
vélemény volt, hogy a szocialista társadalom elveivel (különösen az ingyenes 
egészségügyi ellátás elvével) a „boríték elfogadása” nem egyeztethető össze.37 

A hálapénz kérdését a kórházigazgató főorvos, dr. Gelencsér József is érintette a 
pártbizottsági ülésre készült 1973. évi beszámolójában, a vitában pedig a jegyző-
könyv szerint hozzátette: „Még akadnak orvosok, nővérek, akik bizonyos anyagi 
jövedelemért szívesebben foglalkoznak a betegekkel. […] Minden eszközt meg 
kell ragadni azért, hogy ne tegyenek az egészségügyi dolgozók különbséget beteg 
és beteg között.”38 Elismerte azt is, hogy tudomása van olyan kórházi osztályokról, 
ahol a hálapénz szinte már elkerülhetetlen: „[…] a betegek rákényszerülnek a hála-
pénz adására (sokszor előzetesen) mielőtt a felvételen kívül bármi is történne vele. 
Egyes főorvosok és környezetük gondoskodtak arról, hogy a közvélemény megfe-
lelő irányban való alakításával extra jövedelemhez jussanak. Közismert e tekintet-
ben a Szülészeti-nőgyógyászati osztály helyzete […] Másutt, így például a belgyó-
gyászatokon […] kevés ágyszámuknál fogva olyan helyzet alakult ki, amely – még 
ha a főorvosok nem is szorgalmazták – azt a benyomást kelthette a betegben és 
hozzátartozóiban, hogy felvételért, illetve ellátásért hálával tartoznak. Hallani 
olyan főorvosról is, aki az egyes műtéti beavatkozásokat különböző tarifa szerint 
végzi el.” Hozzátette azonban, hogy ezeket az eseteket tényszerűen soha nem bizo-
nyították, nem dokumentálták: „[…] nagyon nehéz – szinte sohasem sikerül – bi-
zonyítékot szerezni. Még abban az esetben sem, amikor megközelítően pontos tu-
domásunk van a történtekről, mivel a betegek és hozzátartozók nem hajlandók a 
bizonyítási eljárás során tanúvallomást tenni a kezelőorvos ellen.”39 A kórházigaz-
gató beszámolójában felsorolta a helyzet javítása érdekében hozott intézkedéseit, 
többek között egy 60. életévébe lépett főorvos nyugdíjazását, valamint a belgyó-
gyászat betegfelvételi rendjének átszervezését. 

 
36  Szombathely város egészségügyi helyzete. VML XXXIII. 17. V/T/45/1965. 
37  Meg kell jegyezni, hogy az orvosi hálapénz olyan mértékben és gyakorisággal, mint Magyarorszá-

gon, a többi szocialista országban nem létezett, s az 1950-es évekig lényegében hazánkban is isme-
retlen volt. Ádám György: Az orvosi hálapénz Magyarországon. Bp.,  1986, 35–97. 

38  Jegyzőkönyv az MSZMP városi VB 1973. augusztus 3-i üléséről. VML XXXIII. 17. V/T/25/1973 
39  Beszámoló a Megyei Kórház -Rendelőintézetnél folyó személyzeti és kádermunkáról, valamint az 

orvosi kar etikai állapotáról. VML XXXIII. 17. V/T/25/1973/6 
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A tanács illetékes osztálya és a pártszervek többször kifogásolták a hálapénz el-
fogadását, ám nem lévén hatásos eszközük, valójában mégis csak megtűrték azt. A 
hálapénz körüli viták általában úgy zárultak, hogy az elnéző álláspont kerekedett 
felül, amit főképpen a bérhelyzettel indokoltak, elismerve, hogy az egészségügyben 
dolgozók túlnyomó többsége alulfizetett.40 A szakszervezet etikai bizottsága 1964. 
évi beszámolójában megjegyezte a hálapénz kritikája kapcsán: „ennek teljes rende-
zéséhez viszont az is szükségesnek látszik, hogy a bérek fedezzék minden vonatko-
zásban egészségügyi dolgozóink jogos szükségletét.”41 Egy évtizeddel később 
ugyanez az etikai bizottság rezignáltan állapította meg: „addig, amíg az Egészség-
ügyi Törvény is lehetőséget ad a hálapénz elfogadására, sőt bérügyi intézkedéseink 
is ennek szükségességét elismerik (pótlékok a laboratóriumi, hygiénikus, újabban 
üzemorvosoknak – ahol fizetés kiegészítésre nincs lehetőség), eredményesebben be-
avatkozni nem lehet.”42 Hasonló véleményt fogalmazott meg az 1970-es évek köze-
pén dr. Németh Mihály városi főorvos a pártbizottság számára készült beszámolójá-
ban, kiemelve a hálapénz megszüntetésének három feltételét: „1. az orvosi fizetése-
ket hathatósan emelik. 2. az Egészségügyi Törvény hálapénz elfogadását megtiltja. 3. 
a lakosság átnevelése megtörténik, hogy hálapénz adására nincs szükség.”43 

Az 1980-as évek elején az orvosi magángyakorlat is jellemző témája lett az 
egészségüggyel foglalkozó pártbizottsági üléseknek. Lakner László városi főorvos 
úgy fogalmazott, hogy az alapellátás hiányosságait tükrözi, mennyire terjed el a 
magángyakorlat: „A magánorvos ugyanis az állami egészségügyi ellátás hibáiból 
él. Ugyanis ő biztosítja a bizalmas légkört, a négyszemköztiséget, időben foglalko-
zik a beteggel, tehát nemcsak a testi bajait, hanem a lelki bajait is igyekszik orvo-
solni a betegnek. A fogorvoslásban döntő szempont az is, hogy a magánorvos 
gyors fogtechnikát is biztosít. Természetesen jólétünk velejárója is, hogy magánor-
vost fogadunk, hogy magánorvoshoz megyünk a betegségünkkel, de én az alapvető 
okokat az előbbiekben látom.” Úgy ítélte meg, hogy a magánorvosi gyakorlat az 
egészségügyi alapellátás réseit tölti be, azért a következőt javasolta: „A magán-
orvosi gyakorlat ellenében nekünk az orvos és beteg bizalmi viszonyát kell erősíte-
nünk elsősorban. Ebben van technikai kérdés is. Lehetőséget kell teremteni a be-
tegnek, hogy négyszemközt maradhasson az orvossal […] Többet kell foglalkozni 
a körzeti orvosnak a beteggel psychésen is”. A magánpraxist folytató orvosokat ko-
rábban többen kritizálták, ő viszont nem fogalmazott negatív véleményt: „Egyéb-
ként nincs különösebb gondunk a magánorvosokkal. Hézagpótló szerepüket tisz-
tességes módon és tisztességes körülmények között tölti[k] be. Szombathely város 

 
40  1970-ben az átlagos jövedelem a következőképpen alakult: körzeti orvos: 2809 Ft, bölcsőde-

vezető 2177 Ft, asszisztens: 1457 Ft, adminisztrátor: 1049 Ft. Területi kereset – és jövedelemada-
tok. VML XXIII. 535a/17. 

41  Beszámoló a megye egészségügyi dolgozóinak munkájáról és etikai helyzetéről (1964). VML 
XXIII. 535a/17. 

42  A város járóbeteg ellátásának helyzete. VML XXXIII. 17. V/28/1975. 
43  A város járóbeteg ellátásának helyzete. VML XXXIII. 17. V/28/1975. 
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Tanácsa Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának évente megismétlődő el-
lenőrzései biztosítékot jelentenek arra vonatkozóan, hogy a jövőben is hasonló jel-
zőkkel illessük a magánorvosokat.”44 

Állítólag Major Tamás mondta annak idején a szocialista egészségügy három 
alapelvével kapcsolatban, hogy jó esetben kettő teljesül azok közül egyszerre. Fe-
jén találta a szöget, hiszen, ami ingyenes volt és teljeskörű, az nem volt magas 
színvonalú (lásd alapellátás, szakrendelők), ami ingyenes volt és magas színvonalú, 
az nem volt teljeskörű (lásd Kútvögyi pártkórház), ami pedig teljeskörű és magas 
színvonalú volt, az nem volt ingyenes (lásd magánpraxis, paraszolvencia).  

 
 

 
44  A gyermek- és ifjúság-egészségügyi ellátás helyzete Szombathelyen. VML 17. XXXIII. 

V/T/22/1983. 
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A címben szereplő idegen szavak ridegen, sőt riasztóan hangozhatnak, ám tömören 
és pontosan fejezik ki a magyar kifejezésekkel bonyolultabban körülírható jelensége-
ket, melyekről szólni kívánok. Olyan kutatásmódszertani problémákról, melyek na-
gyon markánsan jellemzik az 1956-os forradalom történetét feltáró kutatásokat, illet-
ve műveket, ám tanulságai minden más kérdés vizsgálata során is hasznosíthatóak. 

A forradalom és a társadalom viszonyának megítélésében mindmáig vannak elté-
rések és viták, amit számomra emblematikusan fejez ki Mécs Károly 1996-ban, a 
TV-ben látott interjújának két – mások által is sokat idézett – mondata. Az egyik sze-
rint a magyar társadalom soha nem volt olyan egységes, mint 1956-ban. Az utána 
következőben Göncz Árpád szavait idézte: annyi forradalom volt, ahány résztvevője. 
Meggyőződésem, hogy – a látszólagos ellentmondás ellenére – mindkettő igaz. 

A véleménykülönbségek oka – sok más mellett – kutatás-módszertani kérdé-
sekben, illetve az azt befolyásoló körülményekben is keresendő. E tekintetben 
mindenekelőtt két fontos momentumot kell kiemelni.  

Az első az, hogy a forradalom megítélésének kezdettől és mindmáig politikai 
jelentése és jelentősége is van. Abból fakadóan, hogy a magyar társadalom igazsá-
gos forradalomként megélt, óriási többségének törekvéseit megjelenítő jogos harcát 
– legitimációs megfontolásból is – a kádári hatalom ellenforradalomnak minősítet-
te. A rendszerváltásig nem tehettek másként a kérdéskörrel foglalkozó honi kutatók 
sem. Tabutémáról volt szó, melyről – hivatalosan – csak a politikai elvárásnak 
megfelelően lehetett nyilatkozni szakmai fórumokon is.  

Innen ered, hogy nemcsak a közbeszédet mindenekelőtt meghatározó politikai 
értékelések, hanem a történeti kutatás is – különösen a kezdeti, az emigrációban és 
a honi ellenzék körében készült, külföldön publikált elemzések mutatnak ilyen ké-
pet – a társadalom valamennyi rétegére kiterjedő ellenállást, s az ebben megnyilvá-
nuló egységet hangsúlyozta, s hangsúlyozza ma is. Hozzá kell tennünk: a forrada-

 
*  A közlemény „Az 1956. évi magyar forradalom ötven év után” című nemzetközi konferencia 

(MTA Székház, Budapest, 2005. október 16–17.) „A magyar állam és társadalom 1956-ban” című 
szekciójában elhangzott vitaindító előadás szerkesztett szövege. A közlemény jellegéből fakadóan 
nem közöljük a teljes felhasznált irodalmat, csak a bizonyító példák forrásait jelöljük. 
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lom egész időszakára vonatkozóan. Okkal és joggal. Különösen jellemző ez a 
megközelítés az évfordulók ünnepi alkalmain. Ne feledjük: a forradalomként törté-
nő értékelésnek – emlékezzünk a Pozsgai Imre 1990. januári bejelentése által ka-
vart viharra – ugyanúgy politikai jelentősége és funkciója is van – sőt, mindenek-
előtt az volt –, mint annak idején a kádári minősítésnek. Nem véletlen, hogy leg-
fontosabb állami ünnepeink sorába került. A történelmi eseménysornak a nemzeti 
identitást erősíteni hivatott szimbolikus jelentése lett. A magyar nép egységes, hősi 
harcának méltatása pedig norma, – ha nem is kizárólagos, mint az ellentétes tartal-
mú kádári ítélet. És ez nemcsak a közgondolkodást határozta meg, hanem – jóllehet 
különböző mértékben, személyenként eltérő módon – óhatatlanul befolyásolta a 
kutatás tartalmát, terrénumát és az értékeléseket is. Azt is mondhatjuk: sztereotípi-
ává vált. Mivel elemi társadalmi igény, politikai és szakmai érdek volt az ellenfor-
radalom – jogos – forradalommá és szabadságharccá minősítése, méltó helyére 
emelése, ez újabb kiterjedt és alapos kutatások nélkül, országosan érvényes érték-
ítéletként fogalmazódott meg. Vagyis az történt, hogy – érthető politikai reflexió-
ként – egy hamis sztereotípiát, egy igaz(nak tartott) sztereotípiával kívántak kitö-
rölni a társadalom emlékezetéből.  

Ebből fakad a másik jellemző: az, hogy kezdetben, s meglehetősen hosszú ideig 
Budapestre koncentrált a forrásfeltáró és az eseményeket elemző kutatás. Ezen be-
lül is kiemelt figyelmet kaptak a politikai aspektusok, illetve a hősies fegyveres 
harc, s annak aktív résztvevői. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy az egész or-
szágra vonatkozó következtetéseket is az így kialakult – a fővárosi történések meg-
határozó szerepe ellenére is lokális – ismeretanyag alapján fogalmazták meg. Tár-
sadalomtörténeti relációban is. Ebben a tekintetben az utóbbi 10–15 évben követ-
kezett be fokozatosan kiteljesedő változás, melyet gyűjteményes kötetek,1 külön-
böző városok eseményeit feldolgozó könyvek és tanulmányok reprezentálnak. Az 
egyes társadalmi rétegek reakcióit, részvételét illetően pedig – számos közlemény 
mellett – a Politikatörténeti Intézet 2005-ben e tárgyban rendezett konferenciáját, 
vagy a Soproni Központi Bányászati Múzeum által kiadott Bányászok és bányavá-
rosok forradalma, 19562 című kötetet érdemes kiemelnünk.  

A kutatómunka fejlődésének trendje tehát a totalitásból indult ki, s tart a 
lokalitás (a területi egységek, települések, intézmények), a parcialitás (egyes társa-
dalmi rétegek, foglalkozási csoportok stb.) és a perszonalitás (az egyes személyek 
szerepének megítélése) irányába. A központból a perifériák felé. 

A vázolt folyamat – különösen kezdetben – szükségszerűen eredményezte azt a 
jelenséget, hogy helyi viszonyok feltárása során gyakorta nem a település önfejlő-
 
1  Lásd pl. Simon Zoltán (szerk.): A vidék forradalma. Az 1991. október 22-én Debrecenben rende-

zett konferencia előadásai. Debrecen, 1992. Szakolczai Attila–Á. Varga László (szerk.): A vidék forra-
dalma, 1956. I. Budapest, 2003. Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 2006. 

2  Bircher Erzsébet és Schuller Balázs (szerk.): Bányászok és bányavárosok forradalma, 1956. Tanulmányok 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére. A Központi Bányászati Múzeum 
Közleményei 5. H. n. [Sopron], 2006. 
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dése szerves eredményeinek megismerése, hanem a budapesti események ottani ha-
tása volt a vizsgálat elsődleges tárgya. A budapesti események jellege a helyi jelen-
ségek értékelésének mércéje. Ennek következménye az egyébként igen értékes és 
nélkülözhetetlen munkák egyik gyengéje: gyakran a legjobb tanulmányok is ese-
ményleíró jellegűek, esetlegesen, nem módszeresen vizsgálják az 56-os reflexiók-
nak, az egyes településeken tapasztalt megnyilvánulásoknak a sajátos, helyi társa-
dalmi hátterét, szociális, ideológiai vagy éppen személyes indítékait. (Utóbbi 
szempont kapcsán fontos megemlíteni, hogy negyedik elemünk – a perszonalitás – 
máig inkább a forradalom központi szereplői [Nagy Imre, Maléter Pál, Losonczy 
Géza stb.] szerepének, azok mozgatórugóinak bemutatására korlátozódik, s hiány-
zik a helyi vezetők tevékenységének, személyiségének alapos feltárása.) 

Úgy gondolom – s az eddig született mikrovizsgálatok is ezt igazolják –, hogy a 
területi, társadalmi rétegenként tapasztalható és személyi sajátosságok megismeré-
se döntő fontosságú 56 megértése szempontjából, mert a forradalom valóban or-
szágos volt, nem lokalizálódott Budapestre meg néhány nagyvárosra. Azzal együtt, 
hogy a forradalmi jellegű megnyilvánulások csak nagyon ritkán öltöttek erőszakos, 
fegyveres formát – főleg a kisebb városokban és a községekben. Részben a paraszti 
és a munkás tradíciók eltérő volta miatt, részben pedig azért, mert falun alig került 
sor szovjet katonai beavatkozásra, s ugyancsak ritkábban az ÁVH erőszakos fellé-
pésére, ami a fegyveres ellenállás közvetlen kiváltója volt – szinte minden esetben.  

A részletek feltárását szolgáló mikrotörténeti kutatások fontosságát témánk 
szempontjából, csak néhány – elsősorban pécsi-baranyai – példa felvetésével igyek-
szem jelezni.  

A kádári minősítés cáfolatának egyik fontos érve, hogy a harcok résztvevőinek, 
s a megtorlást elszenvedők, a kivégzettek legnagyobb hányada fiatal munkás és 
egyetemista volt. A statisztikák ezt meggyőzően bizonyítják. A részletek azonban 
erősen árnyalják a száraz tényekből – további elemzések mellőzésével – levonható 
következtetéseket. A bányászok szerepét tárgyaló kötetben Schuller Balázs közli 
annak a 23 bányásznak rövid életútját, akiket – forradalmi szerepükért, a legradiká-
lisabb tettek végrehajtóiként – halálra ítéltek. A zömmel 20–27 éves elítélt közül 
csak 10 dolgozott eredendően bányában (csupán egy származott bányász család-
ból), a többiek kényszerből kerültek oda. 14 börtönviselt volt (közülük 5 ekként 
dolgozott bányában), négyen az elemi négy osztályát sem végezték el, s hárman 
pszichiátriai kezelés alatt is álltak. Jóllehet, a bányászathoz kötődőknek csak szűk 
csoportjáról van szó, ezek az adatok is óvatosságra intnek bennünket a munkásság 
sommás megítélése tekintetében. Ám mindez nem csökkenti a forradalmár bányá-
szok érdemeit.3 

Ezt igazolják komlói és pécsi példák is. Komlón, a tradicionális bányászfaluban, 
1950 előtt mintegy 2000 alkalmazottja volt a bányának. A sztálinvárosi kohó szá-

 
3  Schuller Balázs: Példaképek lázadása? A magyar bányásztársadalom 1956-ban. In: Bányászok és bányavá-

rosok forradalma… 246–308. 



VONYÓ JÓZSEF 

 

438

mára nélkülözhetetlen kokszolható szén miatt rohamosan fejlesztették az üzemet, 
melynek eredményeként 1955-re 11 ezer fölé emelkedett a foglalkoztatottak száma. 
A mintegy 9 ezer fős gyarapodás nem szakmabeliekből kerül ki. Jöttek alföldi ag-
rárproletárok, a kitelepítést megúszó, de a lakóhelyről elkényszerült németek, Pécs-
ről kényszerkitelepített hivatalnokok, a falvakból a kulákként megbélyegzettek, az 
ország különböző pontjairól politikai és köztörvényes elítéltek. Zömmel ide kerül-
tek a Budapestről kipaterolt prostituáltak, akik szintén a bányában végeztek fizikai 
munkát. Rendkívül tanulságos a vállalt szerepek, a tanúsított magatartás csopor-
tonkénti alakulása. A bányaüzemek nemzeti tanácsaiba és a Komlói Városi Nemze-
ti Tanácsba főként a biztosabb egzisztenciájú vájárokat, a régi szakembergárda te-
kintélyes tagjait delegálták, akik az országosan jellemző radikális követelések mel-
lett a rend fenntartására, mérsékelt magatartásra törekedtek, s intettek másokat is. A 
tüntetések hangadói, a rendőrség, a volt ÁVH-sok elleni erőszakosabb fellépés 
szorgalmazói elsősorban a nagyobb sérelmeket elszenvedő „újak”, közülük is fő-
ként a korábbi rabok és a prostituáltak voltak. Akkori foglalkozásuk miatt őket is a 
bányászok közé sorolták. 

Egy másik példa Komlóról – a személyiség szerepéről. A nemzetőrség vezető-
jévé Pulszky László hivatalnokot nevezték ki, aki nem tudott megbirkózni a fel-
adattal. Egy volt „horthysta” századost, az egzisztenciájában megroppantott Turner 
Istvánt állították a helyére, aki megfelelő katonai ismeretekkel rendelkezvén rendet 
teremtett, hatékonnyá tette a nemzetőrség munkáját. November 3-án e két ember 
között kemény vita alakult ki. A harcos antikommunista indulatoktól is vezérelt 
százados az orosz alakulatok közeledésének hírére a legradikálisabb megoldásokat 
választotta volna: alá akarta aknázni az utakat, s felrobbantani őket. A közben be-
osztottjává lett volt parancsnok viszont – józanul mérlegelve az erőviszonyokat – 
meggyőzte a város vezetőit a terv esztelen voltáról, s lényegében megvédte Komlót 
az értelmetlen véráldozattal járó akciótól.4 

Pécsi példák. Hasonló jellegű helyzetek alakultak ki a Baranyai Megyei Mun-
kásság Nemzeti Tanácsának ülésein, ahol a volt kisgazda főispán, dr. Kertész End-
re jogi ismeretekre és politikai tapasztalatokra alapozott, higgadt, mérsékelt maga-
tartást tanúsított. Az uránbánya küldöttei rendre elégedetlenkedésüket fejezték ki 
vele szemben – radikális megoldásokat követelve. Tehát nem a tradicionális szén-
bányászok. Az uránbányában (Bauxitbánya Vállalat néven) 1955-ben kezdődött a 
kitermelés. Alkalmazottainak összetétele hasonló volt a komlói bányához, zömmel 
nem szakképzett bányászok voltak, egzisztenciális kényszerek hajtották őket Pécs-
re. Ezek az uránbányászok akarták november 25-én fegyverrel megtámadni a volt 
ÁVH központját. Nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak a hangadók, milyen társa-
dalmi közegből származtak, milyen indíttatásúak voltak stb. De tudjuk azt, hogy 
Péter Károly orvostanhallgató, a MEFESZ 22-én Pécsett megválasztott elnöke le-

 
4  A komlói eseményekről lásd Rozs András: Baranya megyei bányaüzemek és bányász települések 

az 1956-os forradalomban. In: Bányászok és bányavárosok forradalma… 7–72. Különösen: 35–45. 
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beszélte le őket a tervről, és nem engedte, hogy az egyetemisták csatlakozzanak az 
eleve reménytelen akcióhoz, mert az felesleges véráldozathoz vezetett volna. Péter 
Károlyról azt is tudjuk, hogy agrárproletár család gyermeke. Ám nem egyedi eset-
ről van szó. Pécsett (is) azt látni, hogy az egyetemisták soha nem voltak olyan radi-
kálisak, mint az uránbányászok.5  

Ismét egy olyan jelenségsor, ami azt igényli: nagyon alaposan vizsgáljuk meg, 
hogy a társadalmi hovatartozásnak – származásnak és korabeli státusnak egyaránt – 
és a személyiségnek milyen szerepe volt ezeknek a jelenségeknek az alakulásában. 
Azaz nemcsak társadalomtörténeti, hanem szociálpszichológiai, mi több, személyi-
ség-lélektani szempontokat is mérlegelnünk kell. Különösen akkor, ha meg akarjuk 
érteni, hogy miért vannak különbségek társadalmi csoportonként, lakó- és munka-
helyenként a forradalmi megnyilvánulásokban. 

Egyetértek azzal a – tanulmányok, monográfiák tucatjaiban, s az 50. évforduló 
alkalmából rendezett konferenciákon is – sokak által megfogalmazott következte-
téssel, hogy az ország lakosságának nem volt olyan csoportja, melyet ne ért volna – 
gazdasági, egzisztenciális, politikai, morális, vallási stb. – sérelem a Rákosi-
korszakban. Ez eredményezte a sokat emlegetett egységet, mely záloga volt a győ-
zelemnek, ami bekövetkezni látszott november első napjaiban. De én a dolgot meg-
fordítanám, ugyanennek a jelenségnek a másik oldalát hangsúlyozva. Minden tár-
sadalmi réteget ért sérelem 1945-től, a földosztástól kezdve 1956-ig, de minden 
társadalmi réteg másféle helyzetben volt, eltérőek voltak ebből fakadó érdekei, s 
ezért mindegyik másféle sérelmeket szenvedett el. És szükségszerűen más-más 
módon reagáltak sérelmeikre. Nemcsak azok eltérő volta miatt. Ezt eredményezték 
iskolázottságuk különböző szintjéből, vallási, nemzetiségi identitásukból, korábbi 
politikai kötődéseikből, családi hagyományaikból és számos más tényezőből faka-
dó attitűdjeik is. Olyan időszakban, amikor – jól tudjuk – mind volumenüket, mind 
intenzitásukat tekintve soha nem látott változások zajlottak a magyar társadalom-
ban, illetve egyes rétegeinek helyzetében.  

Voltak azonban közös pontok: az idegen uralom és a hatalom önkénye. Azé a 
hatalomé, melyet – ha különböző intézkedések nyomán, s eltérő módon is – falusi-
ak és városisak, üzemi munkások, értelmiségiek és diákok egyaránt megszenved-
tek. Ez a közös ellenállás, a zsarnoki hatalom felszámolására és az ország függet-
lenségének visszaszerzésére irányuló, egységes(nek látszó) akarat forrása. Ebben 
van egység. De arról sem feledkezhetünk meg, hogy már e néhány napban is 32 
párt, illetve politikai csoportosulás alakult. Ha összehasonlítjuk a Vida István és 
munkacsoportja által közreadott programjaikat,6 nyilvánvaló, hogy a közös követe-
lések mellett eltérő célokat is megfogalmaztak. Egyetértés volt abban, hogy mit 
 
5  Bán Péter–Rozs András: Baranya megye. In: A vidék forradalma, 1956… II. 23–84. Legrészlete-

sebb feldolgozását lásd Rozs András: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécsett. In: Kaposi 
Zoltán – Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 20. Pécs, 2009. 297–376.  

6  Vida István (szerk.): 1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. október 
23. – november 4. Válogatott dokumentumok. Budapest, 1998. 
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kell felszámolni, de – a korábbi élethelyzetek, hagyományok, politikai nézetek stb. 
eltérései miatt – koránt sem volt ilyen összhang a „merre tovább, hogyan tovább?” 
kérdésében. Az összes forradalmak tanulsága az, hogy a győzelmet követően a ta-
golt társadalom győztes erői közötti véleményeltérések domináltak, melyek gyak-
ran polgárháborút eredményeztek a sikert kivívó csoportok között. Csakhogy ezek 
a különbségek 1956-ban, Magyarországon – a forradalom gyors leveretése miatt – 
nem kerülhettek igazán a felszínre.  

A forradalom közismert, s mindenki által hangsúlyozottan emlegetett, bemuta-
tott jelképei – nemcsak az emlékezők és a publicisták, hanem történész-kutatók 
szerint is – általában az egységet szimbolizálják. Én más jelentőséget tulajdonítok a 
lyukas zászlónak és a Kossuth-címernek. A lyukas zászló és a Kossuth-címer az 
egységet fejezte ki abban, hogy függetlenséget akartak és a demokráciát a zsarnok-
sággal szemben. Ám voltak különbségekre utaló jelképek is. A barikádok többsé-
gén antikommunista jelszavakkal hívták harcba a fiatalokat. De volt olyan barikád 
is, melyen jelképesen „vörös zászló lengett”, és ugyanaz a vörös csillag volt a csa-
pat vezérének sapkáján (Antal Istvánra gondolok), mint amilyen jelképpel felvonu-
ló tankok ellen harcoltak kézifegyvereikkel. Ez is jelezte, hogy a közös ellenállásba 
– a győzelem esetére – bele volt kódolva az egymás elleni vita, esetleg küzdelem.  

Ám ez cseppet sem csorbítja a forradalmárok különböző csoportjainak érdeme-
it. S nemcsak a fegyveresekét, hanem a forradalomban másféle szerepeket vállaló 
csoportokét sem: a tárgyalásos megoldásokat kereső politikusokét, a „csendesebb”, 
de a városokat élelemmel ellátó parasztokét, a fegyveres harc helyett a vidéki szer-
vek létrehozásában és az élelmiszer összegyűjtésében szorgoskodó egyetemistákét, 
vagy a gyermekeiket a harcoktól visszatartó, de a mások által kivívandó sikert vá-
gyó anyákét. És nem csökkenti a forradalom dicsőséges voltát, nem rombolhatja 
nimbuszát. Csupán reálisabban ítélhetjük meg mind kirobbanásának, mind az ese-
mények alakulásának okait, jelenünk és jövőnk számára is hasznosítható tanulsága-
it. S ez által kétségtelenül módosul róla alkotott összképünk is. 

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, meg kell fordítanunk a forradalom kutatásában 
eddig érvényesült trendet. Nem a totalitásból kiindulva kell vizsgálnunk a lokális, 
parciális és perszonális tényezőket, mert így az említett legitimációs indíttatású, po-
litikai célokat szolgáló sztereotípiák eltakarhatnak a kutató elől fontos tényeket és 
összefüggéseket. Meghatározó jelentőségűnek tartom, hogy az utóbbi három di-
menzió – lokalitás, parcialitás, perszonalitás – szigorú szakmai szempontok alapján 
történő elemzése révén tárjuk fel a 13 nap társadalmi és politikai valóságának ada-
tait és összefüggéseit, s ezek felhasználásával alkossunk új, árnyaltabb, az okok 
megértését sokkal inkább segítő képet a lezajlott folyamatok egészéről – a totalitás-
ról. Ez persze számos, máig élő és közkeletű sztereotípia újragondolását, felülvizs-
gálatát is elkerülhetetlenné teszi. 
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This concept, originally formulated in the 1850s and aimed ironically against stale 
philistinism, has had a large literature because it reflected experiences under 
diverse historical circumstances. Nevertheless, the focus was on emotions, on 
human intimacy, on the pursuit of small pleasures within homes, and in theaters, 
clubs, associations, along with family members and good friends, in order to 
delight and to entertain rather than to whip up passions as romanticism was bound 
to do. Such emotions were connected to earlier precedents yet they flourished 
especially between 1815 and 1848. An emphasis on sentiments, sentimentalism, 
has been firmly rooted in human experience. As Béla Zolnai pointed out, Ancient 
Greek authors, such as Anakreon and Homer, provided ample examples of that to 
the joy of their readers, as did authors in the eighteenth century, when “baroque-
heroic court values” were deflated, and when the whole of the human psyche, mind 
and heart alike, were appreciated by many as integral parts of the “modern 
individual.” In fact, the very idea of intimacy had its roots in the eighteenth 
century. Prior to that time, practical necessity and tradition bound people together 
“in a highly stratified social world,” where “privacy (was) in short supply and little 
valued.” It was in the eighteenth and early nineteenth centuries when the modern 
individual was discovered as a feeling, sentimental being, standing often alone but 
more frequently as part of a loving family or of an equally nurturing association.1 
No separation was contemplated between the mental and emotional aspects of 
individuals by the bulk of the reading public, a proposition sanctioned by a popular 
moralizing literature, and by such a serious tome as Adam Smith’s “Theory of 
Moral Sentiments.” Rousseau’s “Nouvelle Heloise” and Samuel Richardson’s 
“Pamela” were best-sellers, welcomed enthusiastically mostly by female readers, 
as was Kármán’s “Fanni Hagyományai” in Hungary. 2 Such a trend was connected 
to classicism, because the essence in both was a search for harmony. Although 

 
1  Lynn Jamieson, Intimacy: Personal relationships in modern societies New York, 1998. 17, 18. 
2  Béla Zolnai: A magyar biedermeier. Budapest, 1993; originally published earlier, n.d. 102, 103, 

104, 105. Attila Debreczeni, “Az érzékenység eszmetörteneti vonatkozásai a XVIII. szazad végé-
nek magyar irodalmában” In: Attila Debreczeni (ed.), Folytonosság vagy fordulat? Debrecen, 
1996. 56, 64. Frank Baasner: Der Begriff ‘sensibilite’ im 18. Jahrhundert Heidelberg, 1988. 53.  
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certain sentiments in literature could be turbulent and tragic – Goethe’s “Werther” 
comes to mind – the most popular forms of sentimentalism were urban or bucolic 
idylls, expressions of a soothing kind of escapism from harsh realities; or rather, 
they presented alternate forms of reality for both authors and readers at the time.   

In Hungary, there was a certain irony in contrasting eighteenth century 
precedents with the much more extensive flourishing of the Biedermeier in the first 
half of the nineteenth century. As was discussed previously, the ferment of the 
1780s and early 1790s contained diverse thoughts, some extremely progressive, but 
because of traditionalist dominance and the underlying relative underdevelopment 
of the country progressive ideas barely scratched the surface and resulted only in 
minor reforms. Around the turn of the eighteenth and nineteenth centuries, Habs-
burg control, combined with a revitalized traditionalist resistance to significant 
changes, cut the promotion of progressive ideas to a minuscule size, yet a deve-
lopment of bourgeois mentality accompanied the process of relative enrichment 
favoring landowners during the Napoleonic wars. Naturally, owners of large estates 
benefited the most, but so did, to a lesser degree, the bene possesionati, many of 
whom used the economic boom derived from higher prices for their agricultural 
products to beautify their mansions in an atmosphere of “financial security and 
tranquility”.3 

Such circumstances were ready-made for a continuation of smug traditionalism, 
and thanks to improved financial conditions, they also enabled the beneficiaries of 
that boom to indulge themselves in a biedermeier spirit, which was even more 
antithetical to the heroic style and extravagance of the Baroque than classicism 
was. That brought the mentality of the bene possesionati in the countryside closer 
to the burghers in towns, already acclimatized to the pursuit of small domestic 
pleasures and the calm of the Biedermeier, even if it was not yet named as such. 
This was another example of economic and social advances racing ahead of 
political thinking, a salient characteristic in the nineteenth century.4    

Ilona T. Erdélyi aptly characterized the relative confluence of the hitherto quite 
separate arenas of the burgher and the bene possesionati as the world of “judges of 
county courts (tablabirok) and the burghers,” but the Biedermeier’s appeal was 
such that it found resonance in romantic and even in radical democratic poetry as 
well. The poem “A merengőhöz” (to a daydreamer) by the romantic poet, Mihály 
Vörösmarty, would be an example for the first: in it the poet disparaged “treasure, 
fame, and ecstasy” in favor of “whatever the heart can hold,” rejecting what may 
be “in the perhaps prettier but deceitful distance.” Antal Szerb incorporated the 
radical democrat Sándor Petőfi’s love-songs into the category of biedermeier 

 
 
3  Domokos Kosáry: Újjáépités és polgárosodás 1711–1867. Budapest, 1990. 215. 
4  Blanning: “Introduction: the end of the old regime,” in Blanning (ed.), The Nineteenth Century 

Europe 1789–1914. 3. 
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poetry. The Biedermeier influenced the fine arts as well, but more so in the 1830s 
and 1840s. János Fancsali made a strong case for not restricting the Biedermeier in 
Hungary to the 1815–1848 period as far as its influence on music was concerned, 
because, according to him, that influence was being felt throughout the first half of 
the century, especially in musical societies and choirs, although there was no bie-
dermeier music as such.5   

One generalization, advanced by Ilona T. Erdélyi, did not hold true in Hungary. 
In her opinion, the Biedermeier was anti or non-political. Most likely so for the 
burghers in towns, whose weight in political matters of the country was negligible. 
For those, T. Erdélyi’s characterization, namely that to them authority meant “the 
bureaucrats and the police” (and they obeyed both) was correct. However, that was 
usually not the case of the bene possesionati whose interest in county and national 
politics rarely if ever waned. After all, a biedermeier way of life did not negate 
their sense of permanence, nor their self-importance, nor did such a way of life 
eliminate their determination to defend their privileged status. It was only when a 
noble insurrection became a reality in 1809 that the love of comfort many of them 
came to enjoy clashed with their self-image as fierce warriors, the protectors of the 
constitutional liberties of Hungary. Although, various excuses often camouflaged 
their true motives, living a more comfortable life was undoubtedly a principal 
reason in the decision of many nobles not to go to war and risk their lives.6  

The Biedermeier broadened the cultural panorama without, at the same time, 
excluding the other attributes, the sense of permanence, the Baroque, and classicism, 
and it would be a mistake to suppose that these attributes were present in people 
solely in separate mental compartments. Just as the yearning for harmony coexisted 
with incessant litigiousness in many people, something similar was often true in 
this instance. There was no more heroic and baroque text than Sándor Kisfaludy’s 
“Appeal to the Hungarian nobility” in 1809. Yet, the very same poet wrote 
sentimental letters to his wife, pessimistic about his country’s fate, admitting in a 
letter to her that he was getting tired of soldiering, and writing in another, “I can 
barely wait to get home.”7  

Before we ourselves fall for the the sweet magic of the Biedermeier, one should 
not forget the dark sides of that age, the harassments of the secret police, the 
censorship, and much senseless bureaucratic meddling. If one concentrated on 
those, domestic bliss was a poor substitute. Eduard Bauernfeld, a close friend of the 
composer Franz Schubert, looked back on this period in later life and described it 

 
5  Ilona T. Erdélyi: A biedermeier kora – nálunk és Európában Helikon 27, no. 1–2 1991. 13.  Pál 

Gyulai (ed.), Vörösmarty lyrai költeményei. Budapest, n.d. 292-293. Antal Szerb: Magyar iroda-
lomtörténet. Budapest, n.d. 346-349. János Fancsali: Biedermeier a magyar zenében. Helikon 27, 
no. 1–2. 1991. 190–194. 

6  T. Erdélyi, 1991. 10. 
7  Sándor Kisfaludy to his wife, July 8, 1809; September 15, 1809; October 28, 1809. Dávid Angyal: 

Kisfaludy Sándor összes munkái. Budapest, 1892–1893. 8. 200, 223, 233. 
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as permeated by “fear of the intellect, absolute stasis, lethargy, stultification.”8 This 
apparent contrast between two visions of  the period prompted certain scholars to 
assume that the mellow urbanity of the Biedermeier was but an escapist 
compensation for enduring the harsh mental  and political realities of the external 
world.9 That sounded ever more likely by the 1840s as tensions mounted between 
social and economic changes while the political system, named after Metternich, 
remained essentially immobile and increasingly anachronistic. At the same time, 
one can assume that once the jinnee of “sentimentalism” was out, of, the bottle, the 
self-contained cultivation of emotions was unconnected to any ulterior motive. 
Most likely, these two visions alternated or intermingled with one another.  In An-
tal Weber’s judgement, the Biedermeier, stoked by nostalgia, did not reflect reality, 
the idylls were pure fantasies, but such a view makes light of the human capacity of 
imagination and the ability of shaping alternate realities. To readers and observers 
alike idylls were not necessarily absolute but approximations of what appeared 
attainable and desirable to them in real life, and that did contain its own reality.10 
Such became evident not so much in the works by the best poets and writers, but in 
the writings of contributors to the so-called literary fashion magazines of the 1830s 
and 40s that were especially popular among women. 

 
 

 
 
 

 
 8  Quoted in Austria Kultur 9, no. 2 1999. 18. 
 9  Dezső Baróti: Írók, érzelmek, stílusok. Budapest, 1971. 252. László Tóth: Német polgárság – ma-

gyar Biedermeier. Magyar Szemle, 41, no. 2 1941. 138. György Mihály Vajda: A Biedermeier. 
Irodalomtörténeti Közlemenyek, 81, no. 3 1977. 305. Antal Weber: A Biedermeier jelenségről. 
Irodalomtörténeti Közlemenyek, 93. no. 1–2. 1989. 37. T. Erdélyi, 1991. 6. 

10  Weber, 1989. 36. 
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