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ELŐSZÓ 
 
 
 
 
 
 

Papp Imre, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi tanára 2013-
ban ünnepli 65. születésnapját. Egész oktatói és kutatói pályafutása a debreceni 
felsőoktatáshoz kötődik. Első éves történelem-földrajz szakos egyetemi hallgató-
ként lépett be az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem főépületének kapuján, 
ma pedig ugyanabban az épületben a Debreceni Egyetem professzoraként tart 
órákat történelem szakos hallgatóknak, irányítja a doktorképzést.  

 1973-ban szerezte meg történelem-földrajz szakos diplomáját, s előbb tanár-
segédként, majd adjunktusként és docensként vette ki a részét az oktató munká-
ból. Napjainkban egyetemi tanárként járul hozzá a Történelmi Intézet oktatói és 
kutatói tevékenységéhez. Tudományos pályafutása töretlen szívóssággal és követ-
kezetességgel haladt előre. Egyetemi diplomája kézhez vétele után négy évvel avat-
ták egyetemi doktorrá, amit másfél évtizedes kitartó kutatómunka után követett a 
kandidátusi fokozat megszerzése 1992-ben. Újabb másfél évtized munkája után 
2002-ben habilitált, majd 2004-ben elnyerte az akadémiai doktori címet. Kutatói 
pályaíve egyértelműen jelzi, hogy Papp Imre azon tudósok közé tartozik, akik elkö-
telezettséggel, a tudománnyal szembeni alázattal és tisztelettel törekszenek egy-
egy szakterület lehető legkövetkezetesebb és legteljesebb feldolgozására. Az 
eredménnyel már akkor állnak elő, amikor meggyőződésük szerint mindent meg-
tettek az adott témában rejlő tudományos lehetőségek, eredmények kiaknázására. 

 Kutatói karrierjét Trefort Ágoston és a centralisták reform elképzeléseinek 
vizsgálatával kezdte, ám figyelme hamarosan az egyetemes történelem, különös-
képpen pedig a francia história felé fordult. Ezt a váltást visszatükrözik publiká-
ciói, amelyek az 1980-as évek elejétől zömében a francia mezőgazdaság 19. szá-
zadi történetéről szólnak. Abban, hogy érdeklődésében az agrártörténettel kap-
csolatos gazdaság- és társadalomtörténeti kutatások kerültek előtérbe, minden-
képpen szerepet játszott a Szabó István által megalapozott debreceni agrártörté-
neti iskola hatása, akinek tanítványai Papp Imre tanárai majd oktató társai vol-
tak. Ezen kutatási irány „betetőzését” kandidátusi értekezése jelentette, amely 
1997-ben könyv formájában is napvilágot látott. Széleskörű érdeklődését jelzi, 
hogy mindeközben középkori és kora újkori egyetemes történelmet tanított, s az 
ezzel kapcsolatos eredményei mutatkoztak meg annak a két könyvének a megje-
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lenésében, amelyek Nagy Károly, illetve XIV. Lajos francia király életét és korát 
dolgozták fel. A francia történelem tanulmányozásához az 1990-es évek második 
felében és a 2000-es években is hű maradt, amikor a francia nemesség 18. szá-
zadi társadalomtörténete kötötte le figyelmét. Ez irányú vizsgálódásai akadémiai 
doktori értekezésében „öltöttek testet”, amely könyv formában 2005-ben jelent 
meg. Papp Imre tudományos pályafutása azt mutatja, hogy azon kevés magyar-
országi historikusok közé tartozik, akik egész tudományos karrierjüket az egye-
temes történelem oktatásának és kutatásának szentelték. Ez az elszántság külö-
nösen akkor figyelemre és tiszteletre méltó, ha tudjuk, hogy Papp Imre egy olyan 
korban jutott erre az elhatározásra, amikor még nem lehetett a világhálón ke-
resztül komoly külföldi forrásanyagokhoz hozzájutni, amikor a „nyugati” szak-
irodalom beszerzése korántsem volt zökkenőmentes, s amikor az utazási lehető-
ségek is korlátozottak voltak. Gyakorlati eredményeivel bebizonyította, hogy az 
egyetemes történelemmel magyarországi bázisról is lehet komoly szinten foglal-
kozni, s azt nem érdemes a magyar történelem kutatását kiegészítő mellékes 
„passzióként” vagy ami még rosszabb, teherként felfogni. Mindezzel pedig pél-
dát adott és ad ma is tanítványai, egy olyan fiatalabb történész nemzedék számá-
ra, akik jobb körülmények között, az új technikai és utazási lehetőségeket kihasz-
nálva fordulhattak az egyetemes történelem tanulmányozása felé. 

 Papp Imre azonban nem csupán szakmai, hanem közéleti-tudományos tevé-
kenységével is beírta nevét a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a 
Történelmi Intézet történetébe. Éveken keresztül szolgált a Bölcsészettudományi 
Kar tudományos dékánhelyetteseként, az Egyetemes Történeti Tanszék tanszék-
vezetőjeként, majd a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola irányítójaként. Ezen 
feladatait is, tudósi hozzáállásának megfelelően, mindig nagy odaadással, lelki-
ismeretesen és pontosan látta el. Papp Imre tanár úr a Magyar Tudományos 
Akadémia II. Osztálya Történettudományi Bizottságának tagja, s több szakmai 
folyóirat, így például a Világtörténet és a Klió szerkesztőjeként vagy főszerkesz-
tőjeként is tevékenykedett. Számos szakmai kiadvány szerkesztése fűződik a nevé-
hez. S bár oktatói és kutatói tevékenysége Debrecenhez köti, hosszú éveken ke-
resztül járt tanítani a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol a tör-
ténelem szakos képzés megalapozásában is jelentékeny szerepet játszott. Papp 
Imre tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték. 1998-ban három éves Szé-
chenyi István professzori ösztöndíjat nyert, 1989-ben miniszteri dicséretben ré-
szesült, 2007-ben pedig megkapta a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara emlékérmét.     

 Kollégái, tanítványai, barátai ezzel a kötettel kívánják kifejezni tiszteletüket 
Papp Imre professzor úr 65. születésnapja alkalmából. 
 

Lévai Csaba 
tanszékvezető egyetemi docens 



GYÁNI GÁBOR 
 

A FRANCIA HISTÓRIA HAZAI NAGYKÖVETE 
 
 
 
 
 
 
A nemzeti historiográfiák egyeduralma kevés teret enged egy másik nemzet(ál-
lam) historikuma vagy tágabb regionális történetek történetírása számára. Az An-
nales folyóirat alapító atyái, mindenekelőtt Marc Bloch, majd a második nemze-
dék vezéralakjaként Fernand Braudel a kivételek közé tartoztak, hiszen a nemze-
tinél tágabb térbeli perspektívában tájékozódtak. Mára sokban változott a hely-
zet, nem utolsósorban az említett historikusok inspiráló hatására is. A transzna-
cionális történelem vagy a globális történelem programja és gyakorlata jellemez 
napjainkban számos európai és nem európai történészt, s ezzel kezdünk eltávo-
lodni a német historizmus nemzeti paradigmát előtérbe helyező történetírásától. 

A nem saját nemzet múltja iránti történészi érdeklődés azonban még messze 
nem elfogadott gyakorlat. Nyomós pragmatikus oka is van ennek a helyzetnek. 
Az elsődleges, a levéltári forrásanyag feldolgozásának történészi kötelessége, ami 
a tudományos teljesítmény feltételéül szabja az empirikusan ekként megalapozott 
tudást, kétségkívül gátolja, hogy a történész kiléphessen saját nemzet(állami) múlt-
jának a szűk világából. Mennyivel könnyebb és kényelmesebb a helyi (a nemzeti) 
levéltárakban kutakodni, mint rendszeresen külföldre járni a források megismerése 
végett. S bár az oktatási és egyéb szükségletek kikényszerítik, hogy legalább a tör-
ténészek meghatározott köre egy másik nemzet vagy éppen valamely szupranacio-
nális régió kutatására szakosodjon, az értékelési mérce, a tudományos teljesítmény 
megítélésének a módja ez esetben némileg különbözik a nemzeti témákkal bíbelő-
dő történészekkel kapcsolatban alkalmazni szokottól. Nem feltétlenül azt követelik 
tőlük, hogy az eredeti forrásanyag ismeretét birtokolva írjanak a múltról történeti 
munkát; s miután gyakran tényleg nem végeznek levéltári kutatómunkát, hamar 
megkapják a szóban forgó történészek a talán nem is csak lebecsülő, mindenesetre 
a megkülönböztetésükre szolgáló „olvasó történész” címkét.  

Holott a történeti diskurzus napjainkban zajló internacionalizálódása, a törté-
netírói szocializáció és kutatói gyakorlat növekvő kozmopolitizmusa ma már ide-
jét múlttá tett minden ilyesfajta korlátot és megkülönböztetést. Szembetűnő, 
hogy a viszonylag rövid történelemmel rendelkező Egyesült Államokban nem 
köti, nem kötheti le minden történész figyelmét saját országának a múltja. Nem 
véletlen tehát, hogy elsősorban az amerikai történészek körében vált széles körű-
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en elfogadottá kezdetben az európai, ma nagyobbrészt az ázsiai és globális törté-
neti érdeklődés. Az amerikai történetírók elmozdulása ebbe az irányába megter-
mékenyítő hatással járt és jár az európai nemzeti historiográfiákra nézve is. Ez 
különösen nyilvánvaló a nyugati (angol, francia, német) történelem vonatkozá-
sában, aminek az a közelebbi oka, hogy a nem a saját nemzeti látószög alapján 
vizsgált nemzeti múlt többé-kevésbé mentesül egy sor (nemzeti) előítélet beideg-
ződésétől, és persze hiányoznak belőle a nemzeti történeti paradigma elkerülhe-
tetlen vakfoltjai is; ezzel szemben rendelkezik (rendelkezhet) a külső rálátás ké-
pességével. Hozzá kell még tenni, hogy a jelzett történeti vizsgálódások sok 
esetben ráadásul az elsődleges források bevonásával is folynak, ami így egyenér-
tékűvé teszi őket a honi nemzeti historiográfiák teljesítményével.  

A mi kis országunk nem élhet azonban ezzel az előnnyel, főként azért nem, 
mert a saját múltunk időben is hosszú és történésekben oly gazdag, hogy sok 
munkát tud a magyarországi történészek mindegyikének. Továbbá azért sem 
hasznosul mindaz, ami az amerikai történészeket ez irányba hajtja, mert a ma-
gyar történész, ha a saját országán kívüli világ múltjáról beszél, semmiképp sem 
érhet el akkora hatást, mint ha ezt egy amerikai historikus teszi. Fontos továbbá, 
hogy magyar történészek a hidegháború időszakában nem igen végezhettek kül-
földön eredeti kutatásokat, nem kereshették fel rendszeresen a nem magyaror-
szági levéltárakat és könyvtárakat, különösen nem a nyugatiakat. A helyzetet 
plasztikusan kifejezi, hogy Hajnal István, akinek középkori írástörténeti kutatá-
sait máig számon tartja és megbecsüli a nemzetközi történeti és kommunikáció-
elméleti diskurzus, és aki ezen vizsgálódásait zömmel középkori francia oklevél-
anyagon végezte, soha sem tette be a lábát Franciaországba; postai úton, és nagy 
nehézségek árán tudott csupán forrásokhoz jutni és egyúttal eszmét váltani kül-
földi kollégáival. 

Ebben a kontextusban helyezhetjük el pályatársam, Papp Imre történetírói 
munkásságát is, akinek a teljes tudományos életműve a kora újkori francia törté-
nelem beható tanulmányozására irányul. Számára nem mellékes, afféle hobbi-
ként művelt terület a nem magyar történelem kutatása, hanem olyasvalami, ami 
végül monográfiákban ölt testet. S mivel felettébb ritka jószág minálunk egy 
francia (vagy bármilyen más nem magyar) specialista, Papp Imrének – kénysze-
rűen – szinte a teljes francia múltat vizsgálnia kell: így mindenekelőtt a közép-
kort kutatja, amit az egyetemen hosszú időn át oktatott is. Ezt a tág időbeli ér-
deklődést és szakértelmet példázzák Papp Imre könyvei is. Első munkája XIV. 
Lajos biográfiája és a Napkirály korának a históriája volt.1 Egyazon évben, 1997-
ben látott napvilágot a Karolingok koráról írott műve, továbbá a mezőgazdaság 
hosszú 19. századi francia történetéről szóló monográfiája,2 és végül fő műve, a 

 
1  Papp Imre: A Napkirály. XIV. Lajos élete és kora. Bp., 1989.  
2  Papp Imre: Nagy Károly és kora. Debrecen, 1997.; Papp Imre: A francia mezőgazdaság a XIX. 

században (XVIII. század vége – 1914). Debrecen, 1997. 
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18. századi francia nemesség társadalomtörténetéről szóló könyve volt az utolsó 
ebben a sorban. Az utóbbi munka, szögezzük le, párját ritkítja hazai történetírá-
sunkban,3 ami önmagában is elég indok ahhoz, hogy külön nagy figyelmet szen-
teljünk neki; ráadásul korántsem kapta meg idehaza a neki joggal kijáró kitüntető 
szakmai figyelmet. 

A monográfia szorosabban vett témájának a francia forradalom eseménysora ad 
nagy jelentőséget. Az így vagy úgy eleve teleologikus (mert szükségképpen retros-
pektív) történetírás számára a megválaszolandó kérdést ez esetben az jelenti, hogy 
mi készítette elő a század végi földindulást, mi vezetett el hozzá. Papp munkája ez 
okból is túlmutat azon, hogy egyszerűen feltárul benne: milyen uralmi viszonyok 
hatották át a 18. századot (1789 előtt) és hogy hogyan néztek ki ez idő tájt a francia 
királyság egyes uralmi és hatalmi csoportjai. A „vég” felől tekintve nyer értelmet 
minden, ami ennek a századnak a francia történelmét meghatározta. Ennek a tuda-
tában tekint be a szerző a század végi történelmi jelenség (1789) keletkezési folya-
matába, sejtetve, hogy a végkifejlet jóvoltából érzékelhető csupán minden, ami le-
hetőségként és egyben szükségszerűségként adva volt a század egész történetében. 
Mely utóbbi, tegyük hozzá, soha sem hat a természeti törvény erejével.4  

Annak ellenére is igaz a fenti megállapítás, hogy Papp Imre még a látszatát is 
kerüli, miszerint be kívánna hódolni a történelmi teleológia csábításának. Nem 
véletlen azonban, hogy a 19. század dereka óta töretlenül nagy és tartós figyelem 
övezi az ancien regime társadalmát, e kor társadalomtörténetét. François Guizot, 
Hyppolite Adolphe Taine és kivált Alexis de Tocqueville mind a történelmi ok-
nyomozási ezen szenvedélyétől hajtva tett ismételt kísérletet a korabeli francia tár-
sadalom rekonstrukciójára, a forradalomban betetőződő társadalmi dráma meg-
értésére. Minden bizonnyal ebben gyökerezik a téma kutatása iránt megmutatkozó, 
az átlagost jóval meghaladó történészi érdeklődés is, ami nagy hasznára vált a tár-
gyat illető ismeretek és elvi belátások ma létező gazdagságának. Tudvalevő, 
hogy a 18. század végi tömeges iratpusztulás (iratpusztítás) ellenére is milyen 
aprólékos és árnyalt történeti tudásanyag áll rendelkezésünkre erről a kérdésről. 
Ennek a történeti, és nem is mindig csak szűken történetírói diskurzusnak az 
anyagát hasznosítja Papp munkájában. Sajnálhatjuk azonban, hogy ő maga nem 
utal erre a (látszólag külső) körülményre, holott egyébként példaszerű historiog-
ráfiai áttekintéssel szolgál számunkra.5 Érteni vélem a szerző tartózkodását, ami 
minden bizonnyal abból ered, hogy távol kívánja tartani témájától a nyilvánvaló 
politikai-ideológiai megfontolásokat. Hiszen az adott téma, amely a francia for-
radalom ügyével fonódik szorosan össze, nem igazán mentes mindeme értéktéte-
lezésektől.  
 
3  Papp Imre: A francia nemesi társadalom a XVIII. században. Bp., 2005. 
4  Vö. Berlin, Isaiah: Történelmi szükségszerűség. In: Uő: Négy esszé a szabadságról. Ford. Erős 

Ferenc és Berényi Gábor. Bp., 1990. 181–333.; Dray, William H.: Philosophy of History. Upper 
Saddle River, NJ., 2002. 114–139. 

5  Papp: A francia nemesi társadalom, 22–41. 
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Elég csupán futó pillantást vetni Tocqueville ancien regime-ről alkotott nagy-
hatású elképzelésére, melynek központi eleme, a narratíva mintegy fő rendező 
elve a nemesség-arisztokrácia-polgárság-abszolút királyi hatalom közötti sokágú 
és dinamikus kapcsolat ecsetelése.6 François Furet is utalt erre, kijelentve: 
„Tocqueville történelmi leírása nem kapcsolódik sem a gazdasághoz, sem a tár-
sadalomhoz és a különböző osztályok történetéhez. Inkább a franciák lelkiállapo-
tával foglalkozik, azzal, amit nemzeti temperamentumnak vagy jellemnek lehet 
nevezni; elsősorban a terepen ütköznek meg egymással a demokratikus és arisz-
tokratikus tendenciák, a központosítás elfogadása és elutasítása.”7 

A lelki állapot, helyesebben (ahogyan ma nevezzük: a csoportidentitás) re-
konstruálásának főként a századvég perspektívájából van, vagy lehet komoly 
stratégiai szerepe e történeti kép megalkotásában. A Tocqueville tollából szár-
mazó, és igen alapos, elsősorban a közigazgatási iratok ismeretén nyugvó elem-
zés leginkább arra szolgál, hogy megvilágítsa a majdani, az elkövetkező forrada-
lom lelki (mentális) mozgatórugóit. Ez pedig – Furet megfogalmazásában – té-
telszerűen így szól. „A XVIII. századi franciák egyszerre lettek egyre hasonlób-
bak egymáshoz és különültek el egyre jobban egymástól, egyre jobban alávetet-
tek és egyre engedelmesebbek lettek.”8 

Megkockáztatható az a feltevés, hogy az így láttatott ellentmondásos helyzet-
ből következik a 18. századi francia nemesség különös állapota, ami ebből nyer-
het magyarázatot. Aminek a lényege abban áll, hogy szilárd, egyértelműen kör-
vonalazható társadalmi forma nélküli alakulattá vált a francia nemesség ez időre. 
Alig jutottak ugyanis már ekkor szóhoz arculata alakításában a hagyományosnak 
számító társadalmi attribútumok, és helyette új belső megosztottság nyomta rá a 
bélyegét akkori mibenlétére; ami sok esetben a külső erőkkel szembeni ellenállás 
szinte teljes hiányából fakadt. Nem meglepő ezek után, hogy a történeti iroda-
lomban jó ideje tartja magát az a nézet, miszerint egyetlen jól megragadható, 
definitíve létező társadalmi csoporthoz sem sorolhatók a nemesség körében ek-
koriban feloldódó új társadalmi elemek. Erről az 1950-es és az 1960-as években 
is már sok szó esett egyes történészek munkáiban.9  

Az előbb mondottak okán használják a történészek is mind gyakrabban a 18. 
századi francia nemesség kapcsán a státus inkonzisztencia szociológiai fogalmát. 
Ezzel azt kívánják kifejezni, hogy bár kétségkívül előre haladt a régi és az új 
nemesi elemek egymásközti fúziója, ennek ellenére a belső integráció folyamata 
akadozott, nem utolsósorban azért is, mert ezek az új és régi komponensek is 
meglehetősen kevert társadalmi entitások már ez időben. A folyamat így nem 
juthatott 1789 előtt nyugvópontra. A század végéhez közeledve mindinkább ér-
 
6  Alexis de Tocqueville: A régi rend és a forradalom. Ford. Hahner Péter. Bp., 1994.  
7  Furet, François: Gondoljuk újra a francia forradalmat. Bp., 1994. 149. 
8  Furet: Gondoljuk újra, 150. 
9  Vö. McManners, John: France. In: Albert Goodwin, ed.: The European Nobility in the 

Eighteenth Century. New York, 1967. 42. 
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zékelhető a francia társadalom említett szegmenseiben, a hatalom és hozzá kö-
zelállók körében meglévő nagy belső feszültség, ami a növekvő elégedetlenség 
folyománya, és aminek – a körülmények véletlen egybejátszása nyomán – idővel 
akár még forradalom is lehetett a következménye. Feloldhatatlannak tetszett az a 
feszültség, amely sokakban a saját státuszukkal kapcsolatos elégedetlenségi érzü-
letből keletkezett. Ennek a velejáró bizonytalansági érzésnek a mielőbbi meg-
szüntetése, ez a törekvés forradalmi, vagy utóbb akként tudatosított megoldások 
felé hajtotta előre a francia társadalmat. A nemesség belső egységesülésének az 
ügye azért késlekedett és bukott el újra és újra, mert az abszolutizmus, vagy ami 
abból ez időre még megmaradt, erőnek erejével gátolta a heterogén elemek egy-
máshoz szervülését. E felfogás értelmében itt, ebben rejlik az a döntő körülmény, 
amely odavezetett, hogy a nemesség (az arisztokrácia) általános elégedetlensége 
egyszer csak a királyi hatalom ellen fordult. Mely körülmény éppúgy előzménye 
és kiváltó oka a forradalomba tartó „fejlődés”-nek, mint a többnyire a forradalom 
jakobinus eredetű baloldali (marxista) interpretációjában hangsúlyozott „tény”, 
amely a népi, az osztályharcos mozgatórugókra világít rá. Ezért kell komolyan 
számolni az ún. Tocqueville-effektussal, mint valós történelmi hatóerővel. 

Mindezt előre kellett bocsátani azért, hogy kellő távlatból, megfelelő szemlé-
leti nézőpontból vehessük szemügyre a könyvben előadott gondolatmenetet. 
Nyolc fő fejezet keretei között tárgyalja a szerző a szűkebben vett társadalomtör-
téneti témát. A fejezetek fele részében Papp a nemességgel foglalkozik, amiről 
strukturális leírással szolgál. Elsőként a jogi, intézményes úton szentesített ne-
mesi állapot fő jegyeit veszi számba egyenként haladva, majd ezt követően a 
mobilitást, a létszám alakulását mutatja be, a tevékenységszerkezetet rekonstru-
álja, végül a nemesek vagyoni- és jövedelmi tagoltságát ragadja meg. A könyv 
utolsó fejezeteiben ilyen és hasonló kérdésekkel néz szembe: vajon társadalmi 
elit-e a nemesség, és ha igen, akkor mit kell ezen érteni. Szó esik továbbá a ne-
messég és az arisztokrácia forradalom alatti sorsáról, majd a 19. század eleji éle-
téről. A fő kérdés ez esetben így szól: ténylegesen likvidálták-e Franciaország-
ban a nemességet (az arisztokráciát), ahogyan a közhit tartja, és ha valóban be-
következett ez, mikor és milyen mértékben került rá sor. Az is érdekes kérdés 
ugyanakkor, hogy regenerálódott-e vajon később a francia nemesség és mi mó-
don zajlott le a folyamat?  

Korábban már említettük, egy másik, egy „idegen” nemzet történetének a 
vizsgálatát erősen hátráltatni szokta, hogy a kívánatos primer források feltárása 
nehézségekbe ütközik. Megkerülhetetlen tisztáznunk, milyen eljárást követ Papp 
e tekintetben. Társadalomtörténeti rekonstrukciója mindenekelőtt a bőségesen, 
mondhatni kimerítően ismert és hasznosított francia (de nem kizárólag francia 
nyelvű) történetírói szakirodalmon nyugszik. Következésképpen ő is az olvasó 
történészek, ezúttal a legkevésbé sem negatív értelemben használt kategóriájához 
látszik sorolódni. A munka könyvészeti fejezetében háromszáznál is több tételt 
kitevő szakirodalomra bukkanunk, melyek minden egyes tételét forgatta és ka-
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matoztatta a szerző. E mellett nagyszámú forráspublikációt vesz Papp figyelem-
be, ezek között egyaránt szerepelnek történészek által közzé tett dokumentumok, 
valamint 18. századi pamfletek és röpiratok.  

Az imponálóan bő történeti szakirodalmat feldolgozva Papp szinte egy kézi-
könyv igényeihez mért részletességgel beszéli el magát a kort és jelesül a nemes-
ség társadalomtörténetét. Ez pedig azt jelenti, hogy egyszerre tárgyalja a kora új-
kori, sőt helyenként a középkori francia múltat, valamint a 18. század társada-
lom-, közigazgatás- és gazdaságtörténetét. Ha francia historikus írta volna ezt a 
könyvet, akkor minden bizonnyal hibaként rónánk fel az extenzitást, szükségte-
len kalandozásnak minősítve a fejtegetések és leírások ennyire szerteágazó vol-
tát. Nem ez viszont a helyzet akkor, midőn magyar történész magyar olvasókhoz 
intézi szavait, egy nem vagy alig ismert nemzet történetéről beszélve. Nagyon is 
helyén van itt a sok exkurzus, amelyek betekintést engednek a számunkra kevés-
bé ismert európai történet rejtelmeibe, amiknek – a 18. század végi történelmi 
esemény jóvoltából – mindannyiunkra nézve döntőek a következményei. 

Számos veszélyt is magában rejt azonban ez a tematikai tágasság. A nemes-
ség társadalomtörténetét tárgyalva a szerző előnyben részesíti a minden részletet 
egyformán kidolgozó előadásmódot, és nem elégszik meg az országos makro-
struktúra rajzával, de kitér a regionális, sőt a mikroléptékben megragadható vo-
natkozásokra is. Ennek során számos új megállapítást tesz, módosítva az orszá-
gos szintű áttekintések által nyújtott sommás és közkeletű képet. Itt említhető pél-
dául a szerényebb egzisztenciájú vidéki nemesek állítólagos és előrehaladt mar-
ginalizációjának a kérdése, ezt a tézist Papp megcáfolja. Nem biztos azonban, 
hogy választ kapunk ennek során arra a nem elhanyagolható kérdésre: beszélhe-
tünk-e még egyáltalán nemességről a forradalmat megelőző évszázadban. Ha ke-
vesebb figyelmet szentelt volna a szerző a 18. századot megelőző történelmi ko-
rok összefüggő taglalásának, inkább feleletet adhatott volna erre a kérdésre. En-
nek tudható be, hogy a kontinuitás képzete kerekedik végül felül a 18. század 
változásainak a kívánatos történetírói érzékeltetésével szemben. Továbbá, ha a 
mostaninál körültekintőbben kezelte volna az udvari–párizsi–vidéki városi–falusi 
nemességek közötti különbségek tényét, az azok mélyén megbújó sokrétű tevé-
kenységszerkezetet, és a vagyoni-jövedelmi különbségek hatását, jobban kidom-
borodhatna a téma 18. századhoz köthető specifikuma. A tárgy idődimenzióinak 
a kiterjesztése így óhatatlanul a történelmi kontinuitás malmára hajtja a vizet. 
Ami azt a módszertani problémát veti fel, hogy mi következik a longue durée 
túlságosan komolyan vételéből. Itt mindenesetre az, hogy bizonyos ponton túl az 
immobil, a mozdulatlan múlt képzete keríti hatalmába a történészi fogalomalko-
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tást.10 Amitől Papp messze áll ugyan, de ez a folyton szem előtt tartott tág idő-
dimenzió gátolja őt a dinamika kellő megragadásában.  

A tematikai téren és magában az érvelésben mutatkozó extenzív megközelí-
tés, amely tehát nehezíti az időbeli specifikumok kidolgozását, megakadályozza, 
hogy kérdésként felmerüljön: van-e egyáltalán értelme a nemes fogalmával, a 
nemesség terminusával illetni azt a társaságot, melynek a jogi privilégiumokon 
kívül szinte nincs is már köze a nemes középkori rendi kategóriájához. A foga-
lom- és a társadalomtörténet együttes figyelembe vétele, a kettő közös művelése 
segíthet hozzá az ilyen és hasonló problémák árnyalt felvetéséhez. Hiszen: „A 
szavak jelentésének állandósága és változása nem feltétlenül van összhangban a 
szavakkal jelölt struktúrák állandóságával és változásával.”11 Koselleck, mintegy 
magyarázatképpen. hozzáfűzi az előbbiekhez,: „Mindenfajta történetírás két sí-
kon mozog: vagy már korábban nyelvileg artikulált tényeket vizsgál, vagy olyan 
körülményeket rekonstruál, amelyek ugyan még nem öltöttek nyelvi alakot, de 
bizonyos módszerekkel […] kipreparálhatók. Az első esetben az áthagyományo-
zott fogalmak heurisztikus belépőül szolgálnak egy letűnt valóság megismerésé-
hez. A második esetben a történettudomány ex post megalkotott és definiált ka-
tegóriákkal él, amelyek a rendelkezésre álló forrásokban nem szerepelnek.”12  

Úgy tűnik, a 18. századi (és nem mondjuk a 17. századi vagy az ennél is ko-
rábbi) francia nemességre vonatkozóan nagyon is elkelne egy ilyen, Koselleck 
által említett ex post megalkotandó fogalmi meghatározás, amely hívebben ad-
hatná vissza a jelenség természetét, mint a nemes közeli és távoli múltból ha-
gyományozott terminusának a szemantikai tartalma, amely ez időre jórészt ki-
üresedett. Ezt a feltevést a nemességnek (ha nem is éppen az udvari arisztokráci-
ának) a forradalom idején és különösen az első császárság korában, majd a resta-
uráció idején megfigyelhető újjáéledése, kontinuus létezésének a szembeszökő 
ténye is alátámasztja. Meg kell azonban jegyezni: nem az ancien regime tért 
vissza ebben a formában, hanem egy, korábban sem csupán rendi alakulatként lé-
tező „nemesi” ethosz, a neki megfelelő mentális struktúra kelt újból életre. Ez 
nem is csoda, hiszen 1789 előtt sem volt merőben idegen a nemességtől az, ami 
1789 után tovább mozgatta, és amit – francia kontextusban – akár polgári (bur-
zsoá) gondolkodásnak és érzésvilágnak is nevezhetünk. Ennek persze nem éppen 

 
10  Le Roy Ladurie, Emmanuel: Mozdulatlan történelem. Ford. Gelléri Gábor. In: Benda Gyula és 

Szekeres András, szerk.: Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia 
változata. Bp., 2007. 377–399.  

11  Koselleck, Reinhart: Fogalomtörténet és társadalomtörténet. In: Uő: Elmúlt jövő. A történeti 
idők szemantikája. Ford. Hidas Zoltán. Bp., 2003. 141. 

12  Koselleck: Fogalomtörténet, 143. 
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az felelt meg az eszmék és a társadalmi imagináció szintjén, mint a csatorna má-
sik felén, a korabeli Angiában.13  

Erre vall továbbá, ami mint nemesi státusinkonzisztencia a francia moderni-
záció specifikumát készíti elő, hogy a nemesi státus ezen érezhető bizonytalan-
sága, a miatta érzett nyugtalanság kétségessé teszi a nemes terminus technikusá-
nak a mechanikus használatát. A taláros nemesekről, valamint a pénzügyi, és az 
üzleti életben ténykedő nemesekről bajosan lenne állítható, hogy szeplőtelen 
rendi identitás birtokában élték az életüket. A „hosszú 19. századi” európai (ha 
talán nem is kizárólag vagy döntően a francia) társadalmi fejlemények szintén ar-
ra vetnek fényt, hogy a nemesi életforma és a rangok vonzereje, nemkülönben az 
arisztokrácia töretlen politikai elitbeli helye és sokáig megőrzött dominanciája 
hosszú időn át jól megfért az ipari és a városi kapitalizmus, a modernitás nyugati 
világával. Ezt a tényt hitelesíti az is, hogy az új, a vállalkozó és a szellemi mun-
kát hivatásszerűen ellátó polgári középosztály (és a nagypolgárság szintúgy) kö-
vetendő mintát látott a nemesi, főként az arisztokrata életelvekben, az arisztokra-
ta vagy csak nemesi életforma által sugárzott értékrendben. Jóllehet már virtigli 
polgárok voltak, ugyanakkor nem tudtak megszabadulni a nemesi múlt varázs-
erejétől.14 A jól ismert, ám gyakran reflektálatlanul használt feudalizációs tézis is 
arra utal, amikor ennek az átmenetiséggel telített európai múltnak a leírására 
használják, hogy milyen kevert, a hibriditás jegyében létrejövő társadalmi for-
mák szabtak ekkoriban irányt a modern fejlődés számára a piaci kapitalizmus és 
az alkotmányos liberalizmus új körülményei (és adottságai) között. Mindezen 
fejlemények szempontjából elsőrangú referencia a 19. századi iparbáró, és ha-
sonló referenciaként tekinthetünk a 18. századi (francia) múltból a taláros nemes-
re és a vállalkozó nemesemberre is. Ha egy született nemesember – a privilégiu-
mai mellett – nem sui generis nemesi attribútumokra is szert tett, szükségképpen 
felmerül a kérdés: nemes-e még ezek után vagy inkább proto-polgár, félig kifej-
lett polgár, netán olyan, polgári vonásokkal rendelkező államhivatalnok (értelmi-
ségi), akit német földön Bildungsbürgertumnak szokás nevezni. 

Nem szeretnék beleesni a historizálás bűnébe azzal, hogy visszamenőleges 
hatállyal azonosítok bizonyos társadalmi entitásokat és folyamatokat. Nem ke-
rülhető el azonban, hogy utóbb történt események fényében is mérlegre tegyünk 
adott történelmi jelenségeket, ami segíthet értelmük és a funkciójuk megfejtésé-
ben.15 Nem hagyható tehát figyelmen kívül, hogy noha 1789 történelmi ese-
ménysora struktúraváltással egyenértékű változásokat hozott a francia (és nem-

 
13  Maza, Sarah: The Myth of the French Bourgeoisie. An Essay on the Social Imaginary 1750–

1850. Cambridge, Mass., 2003.; Rosanvallon, Pierre: Civil társadalom, demokrácia, politikum. 
Történelmek és elméletek. Válogatott tanulmányok. Bp., 2007.  

14  A probléma leghatásosabb (európai léptékű) megfogalmazásához vö. J. Mayer, Arno: The 
Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War. New York, 1981. 

15  Ez az analitikus történetfilozófia megfontolandó tanítása. Ld. Adanto, Arthur: Analytical Philo-
sophy of History. London, 1968. 
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csak a francia) múltban, ennek ellenére a kontinuus erők is hatottak még, ame-
lyek hatálya átlépte 1789 cezúráját. Meglehet, nyitott kapukat döngetek ez alka-
lommal, hiszen a Papp Imre által (is) szerkesztett kitűnő tanulmánykötet nem 
egy írása elmélyülten foglalkozik ezzel a vitális kérdéssel.16 Nem többre, arra kí-
vántam csupán ráirányítani a figyelmet, hogy a 18. század jövőjéből (utótörténe-
téből), vagyis a 19. század első háromnegyed évszázadának a perspektívájából 
visszatekintve egy ilyen ex post nézőpont segítségével könnyebben értelmezhe-
tővé (vagy újraértelmezhető) egy sor korábbi történelmi fejlemény, egyebek közt 
az ancien regime nemesi rétegeinek az identitása is.  

Véletlen vajon, hogy oly egyedülálló képződmény a korabeli európai kontex-
tusban a 19. századi francia „uralkodó osztály”, a notabilitások kategóriája, amit 
ekként ír le a francia társadalomtörténet-írás. „A notabilitások látszólag kezük-
ben tartották a rendelkezési hatalom minden egyes formáját: így a politikának, az 
adminisztrációnak, a hagyományos gazdaságnak (a földnek) vagy az új gazda-
ságnak (iparnak és a felemelkedő kapitalista szektoroknak), valamint a művelt-
ségnek egyaránt a birtokában voltak.”17 S nem az vajon egy ilyen társadalmi 
képződmény létrejöttének a távolabbi oka, hogy a nemességként számon tartott 
diffúz, heterogén és alaktalan 18. századi társadalmi struktúra, melynek a notabi-
litásokéhoz hasonló hatalmi és uralmi multipozicionalitás az egyik fő jegye, to-
vább tudott hagyományozódni a következő századra? Természetesen nem egyes 
személyek (családok) folytonossága áll a dolog hátterében, strukturális szálak 
kötik inkább össze ily módon a 18. és a 19. századi francia társadalmat. Ennek a 
belátásnak az alapján nevezhetjük a 18. századi nemeseket, Papp Imre könyvé-
nek főszereplőit a későbbi notabilitások történelmi előképének. Ha feltevésünk 
megállja a helyét, levonhatjuk a következtetést: a 18. századi franciaországi ne-
messég legalább annyira a jövőhöz, magához a 19. századhoz tartozott, mint sa-
ját közeli és távolabbi rendi múltjához, melyet – állítólag – folytatott. Ha Papp 
Imre komolyan számolt volna ezzel az utólagos történelmi nézőponttal, mint az 
értelmezés, a fogalmi tájékozódás lehetséges (sőt ajánlatos) segédeszközével, és 
nem ragaszkodik mereven a lineáris kronológiai keretekhez, akkor talán megvá-
laszolhatta volna azt a kérdést is, hogy miért éppen ott (Párizsban) és miért akkor 
(1789 nyarán) tört ki a francia forradalom. A nemesség partikuláris érdekeihez is 
köthető a nevezetes történelmi esemény, amelynek politikai forradalomként való 
minősítése (konceptualizálása) is tőle magától a származik, mármint a Nemzet-

 
16  Heuvel, Gerd van den: Feudalizmus – kapitalizmus. A feudális földesúri rendszer XVIII. századi 

átalakulásához; Schmitt, Eberhard: Polgári forradalom volt-e a francia forradalom?; Reichardt, 
Rolf – Schmidt, Eberhardt: A francia forradalom – szakítás vagy folytonosság? Szempontok egy 
árnyaltabb fogalmi nyelv kialakításához. In: Madaras Éva – Papp Imre, vál., szerk.: „Mítosz és 
valóság”. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen, 1991. 25–87. 

17  Charle, Christophe: A Social History of France in the 19th Century. Oxford, 1994. 28. 
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gyűléstől,18 nem történhetett volna meg egy, a meghaladni kívánt múltat megtes-
tesítő, retrográdnak számító társadalmi csoport akaratából és kezdeményezésé-
ből. A Harmadik Rend, amely a francia forradalom történetírásában sokáig 
mérvadónak számító baloldali (kivált az Albert Soboul nevével fémjelzett mar-
xista) felfogás szerint a forradalmi mobilizáció fő forrása, döntő társadalmi bázi-
sa volt, ekkoriban már magán a nemességen belül foglalt helyet. Így volt ez, jól-
lehet ő maga a nemesség és az arisztokrácia ádáz ellenségének tudta és mutatta 
magát. Az utóbbi képzet aligha volt azonban több szociális imaginációnál.19  

Papp Imre monumentális társadalomtörténeti monográfiája elméleti és szem-
léleti kulcskérdések hosszú sorát érinti, bár a munkában nem vetődnek fel expli-
cit módon ezek a módszertani problémák. Laikus olvasóként, aki nem szakértője 
a 18. századi francia történelemnek, arra próbáltam csupán rávilágítani, hogy mi-
lyen interpretációs „térben” mozog a historikus, amikor egy, számára látszólag 
magától értetődő tárgy foglalkoztatja. Azok a dilemmák és lehetséges elvi tájé-
kozódási pontok, amelyek többnyire öntudatlanul irányítják a történészt kutatása 
és az elbeszélendő történet megfogalmazása során, több különböző elméleti op-
ciót kínálnak fel számára. Ezek utólagos számbavétele sem egészen hiábavaló 
azonban, mivel hozzájárulhat a történészi tudatosság fokozásához, és egyúttal 
növelheti a tárggyal szembeni reflexivitást. Ami önmagában sem kevés.  

 
18  Sewell, William H. Jr.: Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution 

at the Bastille. In: Uő: Logics of History. Social Theory and Social Transformation. Chicago, 
2005. 225–270. 

19  Vö. Maza: The Myth of the French Bourgeoisie, 14–40. 
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FELIRATOS ADALÉKOK  
L. FLAVIUS ARRIANOS ÉLETRAJZÁHOZ 

 
 
 
 
 
Lucius Flavius Arrianus, vagy görögösen Arrianos Traianus és Hadrianus csá-
szárok korában élt római hadvezér, politikus és történetíró volt. Életével kapcso-
latban már több összefoglalás is született, jelen dolgozatban a hozzá kapcsolható 
feliratokat vizsgálom meg, amelyek életével, politikai és katonai pályafutásával 
kapcsolatban fontos adalékokkal szolgálnak.1  

A feliratok tanúsága szerint az Arrianus cognomen nem volt ritka az antikvi-
tásban,2 összesen tizenhárom Arrianus/Arriana congnoment viselő személyt is-
merünk, Italiából hármat,3 Hispaniából négyet,4 Pannoniából kettőt,5 Daciából,6 
Moesia Superiorból,7 Achaiából8 és Cappadociából9 pedig egyaránt egyet-egyet. 
Az egyik italiai feliraton egy Arriana nevű nő szerepel, a többi tizenkét felirat 
pedig mind férfiakhoz kapcsolódik. A tizenhárom feliratból kettő görög nyelvű, 
a három hispaniai közül az egyik, illetve az egyetlen cappadociai felirat. A tizen-
három feliratból az egyik hispaniai valószínűleg, a cappadociai és az achaiai 
Delphoiból származó felirat pedig biztosan a történetíró Arrianoshoz köthető. 

 
1  Arrianos életéhez és munkásságához ld. az alábbi munkákat. Bosworth, A. B.: Arrian's Literary 

Development. Classical Quaterly Vol. 22 (1972) Nr. 1. 163–185.; Bosworth, A. B.: Arrian and 
Rome: the Minor Works. In. Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW) II. 34. 1. 
Berlin–New York, 1993. 221–275.; Pelham, H. F.: Arrian as Legate of Cappadocia. The Eng-
lish Historical Review Vol. 11 (1896) 625–640.; Stadter, Philip A.: Arrian of Nicomedia. 
Chapel Hill (N.C.) University of North Carolina Press, 1980.; Syme, Ronald: The Career of 
Arrian. Harvard Studies in Classical Philology Vol. 86 (1982) 181–211.; Forisek Péter: 
Arrianos-tanulmányok. Stratégia és taktika a Kr. u. 2. századi római hadseregben. Arrianos 
Ektaxis kata Alanónja alapján. Attraktor Kiadó, Gödöllő–Máriabesnyő, 2013. 

2  Arrianus In: Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum. Vol. I: Aba-Bysanus. Ed. Barna-
bás Lőrincz et Franciscus Redő. Archaeolingua, Budapest, 1904. 174. 

3  Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) V. 3468, ill. CIL V. 889, 4367. 
4  CIL II. 204, Ephemeris Epigraphica Vol. IX. 356, Fabre, G. – Mayer, M. – Rodà, I.: Inscrip-

tions romaines de Catalogne. Paris, 1984. II. 11. sz. 
5  Barkóczi, L. – Mócsy, A.: Die Römischen Inschriften Ungarns. Lief. 2. 535, 629. sz. 
6  CIL III. 1193. 
7  CIL III. 8105. 
8  Dittenberger, G.: Sylloge Inscriptionum Graecarum. Lipsiae, 19173. Vol. II. 827. 
9  Baz, Ferit: Ein neues Ehrenmonument für Flavius Arrianus. Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik Jg. 163 (2007) 123–127. 
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A hispaniai Baetica provinciából származó verses felirat egy Artemisnek, a 
vadászat istennőjének állított áldozati oltárról származik.10 Szövege a következő: 

 
Kre¢ssona¢ soi xrusoi¤o kai£ a¦rgu¢rou aÓmbrota dw¤ra, 

ÃArtemi kai£ qh¢rhj pollo£n a¦reio¢t[era]: 
Mousa¢wn .[..] qrwn [.] karh¢ati dw¤ra komi[¢z]ein 

ei¦j qeo£n: ou¦x o¥si¢h dai¢storaj a¦llori¢wn 
¦Arriano¢j       a¦nqu¢patoj 

 
Múzsák isteni, szép adományát néked ajánlom, 
     Artemis, illőbb ez, mint az arany vagy ezüst. 
És a vadászzsákmányt sem adom néked, hiszen az sem 
     illik az istenhez: tolvaj a tapsifüles. 

    (Ford. Németh György) 
 

A feliratot egy Arrianos nevű előkelő személy állíttatta, aki magas birodalmi hi-
vatalt töltött be anthypatos, vagyis legatus volt. Az epigramma egy Artemisnek 
ajánlott áldozati ajándék, amelyet a feliratot állító Arrianos értékesebbnek tartott 
az arany vagy ezüst ajándékoknál, és ez az epigramma nyilvánvalóan kedvesebb 
a vadászat istennőjének is a kincseknél. Irodalmi és feliratos forrásaink is van-
nak, amelyek azt mutatják, hogy a sikeres vadászatot követően a zsákmány egy 
részét fel kellett ajánlani a vadászat istennőjének.11 Arrianos maga is szenvedé-
lyes vadász volt, irodalmi példaképéhez, Xenophónhoz hasonlóan ő is írt egy ér-
tékezést Kynégetikos, vagyis vadászat címmel.12 A névazonosság, az epigramma 
alapján kikövetkeztethető magas intellektus és a vadászat istennőjére való utalás 
alapján a kutatók úgy gondolják, hogy a történetíró Arrianos állíttatta a feliratot. 

 
10  A felirattal kapcsolatos irodalom: Tovar, A.: Un nuevo epigrama griego de Cordoba. In: Estu-

dios sabre fa obra di Amerigo Castro. Madrid, 1971. 401–12.; Galiano, M. Fernandez: Sobre la 
nueva inscripcion griega de Cordoba. Emerita 40 (1972) 47–50.; Marcovich, M.: The Epigram 
of Proconsul Arrian from Cordoba. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik Jg. 12 (1973) 
207–09.; L’Année épigraphique (1974) 370..; Burkert, W.: Nochmals das Arrian-Epigramm von 
Cordoba. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik Jg. 17 (1975) 167–69.; Bosworth, A. B.: 
Arrian in Baetica. Greek Roman and Byzantine Studies Vol. 17 (1976) 55–64.; Syme The 
Carrier of Arrian, 182, ill. 190.; Arslan, Murat: Arrianus’un Karadeniz Seyahati. (Arriani Pe-
riplus Ponti Euxini). Hellence Aslindan Çeviren ve Yorumlayan. Birinci Baski, Mayis 2005. IX.  

11  Vergilius Eclogae VII. 29–30.; Statius Thebais IX. 589–91.; feliratos források: CIL II. 2660.; 
ILS 3259. Idézi: .; Bosworth Arrian in Baetica, 57–58. 

12  Stadter, Philipp A.: Flavius Arrianus: the New Xenophon. Greek Roman and Byzantine Studies 
Vol. 8 (1967) 155–161.; Stadter, Philipp A.: Xenophon in Arrian’s Cynegeticus. Greek Roman 
and Byzantine Studies Vol. 17 (1976) 157–167. Ebben a művében ő is ír arról, hogy a zsák-
mány egy részét fel kell ajánlani Artemisnek (Kynégetikos 33. caput), vagy pedig ünnepséget 
kell rendezni az istennő tiszteletére (34–35. caput). 



FELIRATOS ADALÉKOK L. FLAVIUS ARRIANOS ÉLETRAJZÁHOZ 25

Ugyanakkor a római szenátori karrier alapján teljesen elképzelhető, hogy a törté-
netíró ezen a helyen töltötte be a legatusi tisztséget.  

A legatusi tisztség betöltését követően Arrianos vagy egy legio parancsnoka 
(legatus legionis) volt, vagy Hadrianus császár kísérője (comes),13 majd 129-ben 
a consulságot töltötte be, ezután pedig a curator operum publicorum tisztséget.14 
Ezt követően nevezte ki Hadrianus császár a két legióval rendelkező Cappadocia 
provincia helytartójává (legatus Augusti pro praetore). Arrianos hivatali elődei 
C. Bruttius Praesens15 (121?–124), (L.?) Statorius Secundus16 (127/8) és T. Pri-
fernius Paetus Rosianus Geminus17 (129) voltak, ő maga 131–137 között töltötte 
be a helytartói tisztséget,18 és L. Burbuleius Optatus Ligurianus19 következett 
utána (138).20 

Cappadociai helytartóságának idejéből származik egy újonnan publikált fel-
irat, amelyet egy Apollón tiszteletére létrehozott vallási szövetség állíttatott a 
helytartónak.21 

 
Fl(a¢bion)  ¦Arriano¢n pres(beuth£n) 
kai£ a¦ntistr(a¢thgon) tou 
Sebastou¤ to£n eu¦ 
sebe¢staton kai£ di 
kaio¢taton h¥ge 
mo¢na h¥ i¥era£ sun 

 
13  Bosworth, A. B.: From Arrian to Alexander. Oxford University Press, Oxford, 1988. 22–23. 
14  Consulságához: CIL XV. 244, 552: (Severus et (Flavius) Arrianus), Degrassi, A: I fasti con-

solari dell’impero romano. Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1952. 37.; A curatori tisztség-
hez: Szabó Edit: Curator operum publicorum. In: Római Történeti Kézikönyv (Szerk. Németh 
György). Korona Kiadó, Budapest 165–166; Vö. még: Syme The Carrier of Arrian, 200. 

15  L’Année épigraphique (1950) 66. 
16  L’Année épigraphique (1968) 504. 
17  L’Année épigraphique (1976) 675. French, David: Latin Inscriptions from Aksaray (Colonia 

Archelais in Cappadocia). Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik Jg. 27 (1977) 247–249. 
18  Kotys bosporusi uralkodó halála, 131/132 (Per. 17. 3), valamint egy 137-es sebastopolisi (Su-

luserai) felirat alapján, amely Arrianost még helytartóként említi (IGRR III, 111.). Arrianos utó-
dát még Hadrianus császár nevezte ki, akiről tudjuk, hogy 138. július 10-én halt meg. Így 
Arrianos helytartóságának ezen két dátum (131/132 és 137) közé kellett esnie. Stadter Arrian of 
Nicomedia, 11. 

19  Dessau, Hermann (ed.): Inscriptiones Latinae Selectae. Vol. I. Berlin, 1892. 1066. 
20  Arrianos helytartóságának emléke egy korinthosi felirat is, amelyet egy bizonyos Lucius Gellius 

Menander és fia Lucius Gellius Iustus állítottak Hadrianus császár filozófus cappadociai hely-
tartója részére. L’Année épigraphique (1968) 473. „[… phi]osoph[on…, pres]beutén [Autokra-
toros] Kai[sa]ros Traia[nou Adr]i[anou S]ebastou antist[ratég]on eparch[eias Kappad]ok[ias, 
L(oukios) G]ellios M[enandros kai L(oukios) Gellios Io]ustos, hy(ios) to[u Gelliou Menand-
rou], euerg[esias heneken].” 

21  Ferit Baz: Die Inschriften von Komana (Hierapolis) in Kappadokien. Ari Matbaacilik, Istanbul, 
2007. (63. dok.) 104–107. 
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[o]¢doj tou¤  ¦Apo¢llw 
noj e¦pimelei¢a 
M(a¢rkou)  ¦Iouni¢ou  ¦Arxi¢ 
ou tou¤ dia£ bi¢ou i¥e 
re¢wj 
 
„Flavius Arrianosnak 
Augustus praetori rangú legatusának, 
a legkegyesebb és legigazságosabb helytartónak 
állíttatta Apollón szent egyesülete 
Markus Iunius Archias felügyeletével, 
aki élethossziglan szóló papi tisztséget visel.” 

 
A felirat alapjául szolgáló szoborbázison egy körülbelül életnagyságú szobor állt, 
amelyből semmit sem találtak. A felirat által említett Apollón tiszteletére létre-
hozott vallási egyesület (synodos) csak erről a feliratról ismerős. Nem tudjuk, 
hogy az egyesület milyen célból, vagy minek az emlékére állíttatta az emlékmű-
vet. Ferit Baz szerint segítségünkre lehet, hogy kiemelik Arrianos kegyességét 
(eusebestatos) és hogy a dedikáció végrehajtására egy papot bíztak meg felelős-
nek. Azt tudjuk, hogy Hadrianus császár nagyon fontosnak tartotta a vallásokat 
és a különféle kultuszok és az állam kapcsolatát, mert ebben az állam biztonsá-
gának növelését látta.22 Talán elképzelhető, hogy Arrianos egy körútja során va-
lamilyen módon kedvezett a helyi Apollón kultusznak, amit a kultusz követői 
ezzel az emlékművel háláltak meg. 

A harmadik Arrianoshoz kapcsolható felirat Delphoi-ból származik, ezen 
Arrianos, mint az Apollo-szentélyt felügyelő ötfős consilium tagja tűnik fel.23 A 
felirat végén a  tanács tagjainak felsorolásánál olvashatjuk Arrianos nevét: „… In 
consilio adf[ue]runt Q. Eppius Fl. Arrianus C. Papius Habitus T. Liv[ius - - -” 

A testület vezetője C. Avidius Nigrinus, aki 110-ben töltötte be a consulságot, 
majd Traianus császár legatus Augusti-nak nevezte ki Achaiába 112–113 között. 
C. Avidius Nigrinus előkelő szenátori családból származott, a Historia Augusta 
szerint Traianus lehetséges utódaként is szóba került a neve, ezzel is magyaráz-
ható az, hogy nem sokkal Hadrianus trónra lépését követően őt és három társát 
összeesküvéssel vádolták meg és ki is végezték. Ez egy időre komoly feszültsé-

 
22  Spawforth, A. J. – Walker, S.: The World of the Panhellenion. I. Athens and Eleusis. The Jour-

nal of Roman Studies Vol. 75 (1985) 78–104.; Boatwright, M. T.: Hadrian and the Cities of the 
Roman Empire. Princeton, 2002. További irodalom: Baz Die Inschriften von Komana, 107. old. 
188. lbj.  

23  Dittenberger, G. (ed.): Sylloge Inscriptionum Graecarum. Lipsiae, 19173. Vol. II. 827. sz. fel-
irat. 
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get okozott Hadrianus és a senatus között.24 Arrianos delphoi-i megbízatása arra 
utalhat, hogy a történetíró a legelőkelőbb római körökkel állt kapcsolatban, ami 
későbbi pályafutását is befolyásolta.  

Arrianosnak nem maradt ránk életrajza az antikvitásból, csupán két rövid ösz-
szefoglalás, az egyik a bizánci Phótios munkájában,25 a másik pedig a Suda lexi-
konban.26 Ezen kívül annyit tudunk még róla, hogy az antikvitásban a filozófus 
melléknévvel illették,27 valamint néhány egyéb elszórt megjegyzést ismerünk 
még az életével és a műveivel kapcsolatban.28 Minden további adat az életrajzá-
hoz az általa írt művekből nyerhető, ezeknek nagy része azonban csak olyan kö-
vetkeztetés, amelyeket döntő bizonyítékok híján nehezen tudunk igazolni. A ta-
nulmányban tárgyalt három felirat ezért tekinthető jelentősnek, mert valós forrá-
sok a politikus-történetíró életének egy-egy állomásához. 

 
 
 
 
 

 
24  Scriptores Historiae Augustae. Hadrianus 7.; Syme The Career of Arrian, 185.; Nigrinus achaiai 

megbízatását a Delphoi és szomszédjai közötti vita megoldására kapta. Vö. Meritt, Benjamin 
D.: Greek Inscriptions. Hesperia Vol. 32 (1963) No. 1. 24–25.; Eck, W.: Jahres- und Provin-
zialfasten. Chiron Jg. 13 (1983) 4. 

25  Phot. cod. 93, p. 73 b 4 ff. A szöveg megtalálható: Flavii Arriani quae exstant omnia II. Ed. A. 
G. Roos. B. G. Teubner, Leipzig, 1968. 197–198. 

26  Suda Arrianos a 3868: „Nikomédeus, philosophos Epiktéteios, ho epiklétheis neos Xenophón. 
en de en Rhómei epi Adrianou kai Markou kai Antoninou tón basileón, kai axiomatón metala-
bón kai mechris autou tou hupateusai, katha phésin Hélikonios, dia tén tés paideias dexioteta. 
egrapse de biblia pampléthe.” („Nikomédiai származású, Epkitétos tanítványa, filozófus, akit új 
Xenophónként is ismernek. Rómában élt Hadrianus, Marcus (Aurelius) és Antoninus (Pius) 
császárok uralkodása idején és sok megtisztelő címet kapott, még a consulságot is – éppen úgy, 
amint Helikonios mondja – kiváló neveltetése miatt. Számos könyvet írt.”)  

27  Arrianos filozófus melléknevével részletesen foglalkozik: Wirth, Gerhard: Arrianos ho philoso-
phos. Klio Jg. 41 (1963) 221–233. 

28  Ezzel kapcsolatban ld. Forisek Arrianos-tanulmányok… 8–16. 
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Az adásvétel tárgyát képező dolgok közül társadalmi, gazdasági (és sokszor ér-
zelmi) jelentősége miatt kiemelkedik az ingatlanok, s ezek körén belül a termő-
föld értékesítése. A Polgári Törvénykönyv az ingatlanokat kiemeli az adásvétel 
tárgyát képező dolgok közül azzal, hogy az ingatlan adásvételének érvényessé-
géhez megkívánja a szerződés írásba foglalását.1 Az ingatlanra vonatkozó spe-
ciális szabályokat a 2013. évi V. törvénnyel megalkotott új polgári törvénykönyv 
is fenntartja, amennyiben elrendeli, hogy ingatlan adásvétele esetén az eladó nem 
csak a dolog tulajdonjogát, hanem birtokát is köteles átruházni. Utóbbi szabály, 
vagyis a birtokátruházás kötelezettsége, a korábbiaktól eltérően már csak az in-
gatlanokra marad hatályos. Az új szabályozás szerint is megmarad az írásba fog-
lalás, mint érvényességi kritérium.2 A jogalkotó a törvény negyedik részével az 
ingatlan-nyilvántartás szabályait is beemelte a polgári törvénykönyvbe. A ingat-
lan-nyilvántartás jogi jelentőségét az adja, hogy a jogokat a tulajdoni lapra törté-
nő bejegyzés keletkezteti.3 A termőföld adásvétele pedig még az ingatlanok kö-
rén belül is kiemelt jelentőséggel bír, amit mutat pl. a termőföldről szóló 1994. 
évi LV törvény 10. § (1) bekezdése, amely termőföld vagy tanya értékesítésekor 
egy privilegizált személyi kör (pl. helyben lakó haszonbérlő, helyben lakó szom-
széd stb.) számára elővásárlási jogot biztosít. 

A termőföld adásvétele már az ókorban is speciális – a többi dolog adásvéte-
létől eltérő – természetű volt, amit jól illusztrál a vélhetően 2. századi jogtudós 
Gaius egyik szöveghelye, aki az egyik tulajdonszerzési, tulajdon-átruházási mód, 
az ún. mancipatio ismertetésénél különbséget tesz egyfelől az emberek és álla-
tok, másfelől a földbirtok adásvétele között. Gaius szerint az emberek és állatok 
adásvétele csak akkor érvényes, ha az ügyletnél jelen van annak tárgya is. Ezzel 

 
1  1959. évi IV. tv. 365. § (3) bek. 
2  6:215. § (2) bek. Az új Ptk 2014. március 15-én lép hatályba. 
3  5:168. § (1) bek. és 5:178 § (1) bek. Korábbi jogszabály: Inytv 3. § (1). Vö. Csűri Éva Katalin – 

Darák Péter – Hidasi Gábor – Kovács László – Zámbó Tamás: Az ingatlan jogi kézikönyve. Az 
ingatlan a polgári jogban. Budapest, 2004. 51. 
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szemben a földek adásvételéhez nem szükséges, hogy a jogügylet tárgyát képező 
földterületre kimenjenek a felek. (Praedia vero absentia solent mancipari.)4 

A földdarabok értékesítése a birodalom keleti tartományaiból jól ismert, hi-
szen a száraz, sivatagos területeken előkerültek papyrusokon fennmaradt adásvé-
teli szerződések. Kr.u. 227-ből ismerjük például egy 600 szőlőtővel beültetett 
földdarab adásvételét, amelynek vevője egy veterán, bizonyos Iulius Demetrius 
volt. Az eladó Otarnaeus, aki 175 denariushoz jutott az ügylet révén. A szőlős-
kert az Euphrates környékén, tehát a birodalom keleti felén volt található. A 490-
es évekből, jóval a római uralom megszűnése után, a vandálok hatalmában lévő 
Észak-Afrikai területekről származik az a szerződés, amelyben Geminius Felix 
vesz meg földterületeket (particellas agrorum) Iulius Restitutustól és annak fele-
ségétől, Donatától. 5 

Az európai tartományokból az eltérő klimatikus viszonyok miatt nem rendel-
kezünk ilyen jellegű forrásokkal, ám a római szerzők gyakran tudósítanak föld-
vásárlásról. Az ifjabb Plinius egyik levelében barátja Hispanus közreműködését 
kéri másik barátja Tranquillus részére, aki – nevéből is várhatóan – nem elsősor-
ban a gazdálkodás miatt vásárolna birtokot, hanem a vidéki kikapcsolódás miatt. 
A vásárlás szempontjai között szerepel a méltányos ár, a város közelsége és az 
odavezető út kényelmes volta (Plin. ep. 1.24). Egy másik ügyben két levél is ki-
került Plinius keze alól. A szerző többedmagával örökölt egy földet, amelyet 
nyilvános árverésen (auctione) kellett volna értékesíteni. Plinius azonban szaba-
dosa útján eladta a maga részét. A levél megírására az adott ürügyet, hogy 
Plinius örököstársai felháborodtak a külön értékesítésen, ami a vételár ismereté-
ben érthető is. Plinius a saját részét olyan áron adta el, amit felszorozva 700 000 
sestertiusos összérték adódik, miközben a birtok becsértéke 900 000 sestertius 
körül volt. Nem csoda, hogy Plinius két levelet is szán arra, hogy eljárását men-
tegesse (Plin. ep. 7.11 és 7.14.). 

Vevőként jelenik meg Plinius egy másik levelében, amelyből kiderül, hogy 
egy birtokaival szomszédos földdarab megvételén gondolkodik. Ez ügyben taná-
csot kérve barátjától, levelében előszámlálja az ügylet előnyeit és hátrányait. A 
terület olyan fekvésű, hogy Plinius birtoktestei között helyezkedik el, amelyek 
így egy tagban volnának egyesíthetők, költséghatékonnyá téve a velük kapcsola-
tos adminisztrációt (Plin. ep. 3.19.). A földvásárlás hasonló motivációja olvasha-
tó ki Cicero jó száz évvel korábban keletkezett két beszédéből. A Caecina vé-
delmében mondott beszédében a vitatott földdarab tulajdoni viszonyainak törté-
netét felidézve a szónok beszámol egy árverésről, ahol az egyik fél megvehette 

 
4  Gaius Inst. 1. 119–121. Vö. Behrends, Okko: Bodenhoheit und privates Bodeneigentum im 

Grenzwesen Roms. In: Behrends, Okko – Capogrossi Colognesi, Luigi (hrsg.): Die römische 
Feldmeßkunst. Göttingen, 1992. 209–210. 

5  FIRA 138, 139 (pp.439–446) 
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volna a telket. Erre az ösztönözte, hogy fundo eius antiquo continens esset.6 Ci-
cero pro Tullio című töredékekben ránk maradt beszédében egy tulajdoni igény-
ből kiinduló és elfajult vitában képviseli Tulliust. Tullius dél-itáliai birtokának 
egy részére igényt támasztott szomszédja, egy bizonyos Fabius. Tullius jogi 
megoldást javasolt, amire Fabius felfegyverzett rabszolgáinak erőszakos támadá-
sával válaszolt.7 Fabius azért akarja megszerezni a vitássá vált birtokrészt, mert 
ad fundus eius convenire (Tull. 16), vagyis ugyanaz volt a motivációja, mint Pli-
niusnak. Fabius – igaz nem túl eredményesen – más tevékenységből felhalmozott 
tőkéjét fektette földbirtok vásárlásába (Tull. 14–15).  

Az egyik földmérési szakíró, Siculus Flaccus leírja, hogy Pisaurum városa 
áruba bocsátotta azokat a területeket, amelyeket a Pisaurus folyó partján a város 
földjének felmérésekor és kiosztásakor szabadon hagytak. A várostól a szomszé-
dos földhasználók vásárolják meg a területeket (proximos quosque contingentes 
eas emisse vicinos), amit persze ez esetben a földdarabok elhelyezkedése köny-
nyen érthetővé tesz.8 

A fenti kiragadott példákból jól látható, hogy a telkek, földdarabok szerte a 
birodalomban gyakran cseréltek gazdát adásvétel útján. A forgalom – legalábbis 
bizonyos korokra jellemző – intenzitását mutatja a negyedik század közepéről 
fennmaradt két – töredékes – összeírás Egyiptomból, a hemopoliszi nomoszból. 
Az összeírások regisztrálják a földbirtokosok nevét alfabetikus rendben, s mind-
egyikük mellé odaírják birtokuk méretét, elhelyezkedését és minősítését az adó-
zás szempontjából. A két lista között 5–10 éves időbeli különbség van. A regisz-
terek összevetéséből kitűnik, hogy a keletkezésük között eltelt viszonylag rövid 
időszakban nagyobb volt a tulajdoni mozgás, mint azt várni lehetett volna. Az 
egyik településen, Antinoopolisban, két beneficiarius adta el telkének kisebb-
nagyobb hányadát. Egyikük 150 aroura földjét 58,5 aroura méretűre csökkentet-
te. Másikuk a 80-ból 5-öt adott el. Még ennél is nagyobb telekhányadtól vált meg 
Gerontius, akinek társadalmi helyzetét primipilaris volta jelzi: 466 arourányi 
földből csak 8-at tartott meg.9 

A forgalmat növelték még az olyan állami beavatkozások hatásai, mint Traia-
nus intézkedése. A császár arra kötelezte a senatorokat, hogy vagyonuk egyhar-

 
6  Cic. pro Caec. 14. Vö. Crook, John: Classical Roman Law and the Sale of Land. In: Finley, 

M.I. (ed.): Studies in Roman Property. Cambridge, 1976. 82. 
7  Crawford, J.W.: M. Tullius Cicero: The Lost and Unpublished Orations. Göttingen, 1984. 47–

52.; Gargola, D.J.: Lands, Laws & Gods. Magistrates & Ceremony in the Regulation of Public 
Lands in Republican Rome. Chapel Hill & London, 1995. 32. 

8  Siculus Flaccus 124, 13–22C. A folyók melletti földterületek problematikájához Takács Leven-
te: De alluvione. Földmérők és jogászok. In: Papp I. – Angi J. – Pallai L. (szerk.): Emlékkönyv 
ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010. 11–14 további irodalommal. Vö. még 
Hyginus 84,7–8C, ahol szintén szomszédos birtokosok veszik meg a területet. 

9  Kelly, Christopher: Ruling the later Roman Empire. Cambridge (Mass.), 2004. 117 és 148 skk.; 
Vö. MacMullen, Ramsay: Imperial Bureaucrats in the Roman Provinces. Harvard Studies in 
Classical Philology vol. 68. (1964) 305. 
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madát itáliai birtokokba fektessék. Már a kortársak is felfigyeltek arra, hogy az 
intézkedés révén megélénkült a forgalom és emelkedett a földbirtokok ára.10 Az 
állam más módon is részt vett a földforgalomban. Vespasianus császár az állam-
kincstár pénzügyi helyzetét javítani kívánva, úgy döntött, hogy áruba bocsátja az 
ún. subseciva körébe tartozó területeket. A subseciva elnevezés olyan földdara-
bokat takar, amelyeket a centuriatio kialakításakor nem foglaltak bele a fel- és 
kiosztandó területbe, hanem vagy az illető településnek engedték át, vagy a föld-
osztó a maga rendelkezésére tartotta fenn. Főleg ez utóbbi esetben a sorsuk az 
idő múlásával bizonytalanná vált, hiszen tényszerűen gazdátlan területnek tűn-
tek. A helyi lakosság változatos módon hasznosította őket, ahogy arról a már 
idézett Siculus Flaccus (130, 1–6C) beszámol. Vespasianus – a vidéki társada-
lom várható és bekövetkező ellenkezése dacára – eladatta ezeket a területeket, 
amivel a késő ókori Agennius Urbicus tudósítása szerint jelentékeny bevételhez 
juttatta az államot.11  

Az állami vagy közösségi földek eladása mellett – mint láttuk – számolni kell 
a magánemberek által eszközölt adásvételekkel is. Egy telek adásvételénél nem 
volt feltétlenül szükséges földmérő igénybevétele, elegendő volt megmutatni a 
határt.12 A felek azonban szakembert is felfogadhattak a telekhatárok kijelölésére. 
Megerősíti ezt Paulus, aki az actio finium regundorum tárgyalásakor azt mondja, 
hogy az egyik fél által felfogadott földmérő bérének arányos részére marasztalni 
kell a másik felet. Itt minden bizonnyal olyan földmérőkről van szó, akik magán-
felekkel szerződve jártak el. A földmérő munkájáért fizetséget kap, s a szóhasz-
nálatból (mensor … conductus sit) is úgy tűnik, hogy vállalkozási szerződés, lo-
catio–conductio keretében látja el feladatát.13 Munkájának ellátása során a föld-
mérőt természetesen felelősség terhelte, aminek tárgyalására a Digesta egy külön 
titulust szentel si mensor falsum modum dixerit címen.14 A jog felől nézve érde-
kes lehet a felelősség korlátozott volta, viszont jelen tanulmány szempontjából az 
érdemel kiemelést, hogy a jogtudósok a problémát voltaképpen az adásvételhez 
kötik. Az adott keresetet akkor lehetett megindítani, ha a földmérő a szóban for-

 
10  Plin. ep. 6.19. Vö. Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Budapest, 1996., 78. Hasonló ha-

tású rendelkezés volt a gyámnak az a kötelezettsége, hogy a gyámolt pénzét földbirtok vásárlá-
sába (fundos comparare) fektesse. Dig. 26.7. Vö. Crook: Classical Roman Law and the Sale of 
Land, 71. 

11  Commentum 56, 24C; Agennius Urbicus 38, 17C. L. még Hyginus 98, 15–27C; Siculus Flaccus 
130, 1–6C. A már Domitianus által megszüntetett gyakorlat tágabb összefüggéseihez vö. Hin-
richs F.T.: Die Geschichte der romatischen Institutionen. Wiesbaden, 1974. 128 skk.; Weber, 
Max: Roman Agrarian History. Claremont, 2008. 43 és 89. További példák az állami földel-
adásra: Hyginus 82, 24C skk;. Siculus Flaccus 102, 34 – 104, 3C. 

12  Dig. 18.1.18.1. Vö. Crook: Classical Roman Law and the Sale of Land, 71. skk.; Daube, David: 
Finium demonstratio.  The Journal of Roman Studies, vol. 47. (1957) no. 1/2. 39. skk. 

13  Dig. 10.1.4.1.  
14  Dig. 11.6. Vö. Kaser, Max: Das römische Privatrecht I. München, 1971. 569. Földi András: A 

másért való felelősség a római jogban. Budapest, 2004. 300 skk. 



FÖLDADÁSVÉTEL ÉS A RÓMAI FÖLDMÉRŐK 33

gó terület méretét hibásan adta meg. Ulpianus kifejezetten az adásvételhez kap-
csolja ezt a keresetet, hiszen az érintett személyeket eladó (venditor) és vevő 
(emptor) szavakkal illeti, holott a titulus elején még említést tesz a jogvitákról is 
(de finibus contentio sit). A jogi források tanúsága szerint a földmérők részt vet-
tek az adásvételek lebonyolításában, s ezért minden bizonnyal fizetséget is kap-
tak. Az érintett felek számára a szakember közreműködésének előnye abban tes-
tesült meg, hogy könnyű volt pontosan meghatározni az ügylet tárgyát.15 

Columella a mezőgazdaságról szóló munkájának 5. könyvében megkülönböz-
teti egymástól a földműves és a földmérő (mensor) feladatát. A földművesnek 
azt kell tudni, hogyan kell elvégezni egy adott munkát, miközben a földmérő fel-
adata a rendelkezésre álló földterület kimérése (metiri), felosztása. Columella 
számára ez az okfejtés szolgál kiindulópontul ahhoz, hogy ismertesse a római te-
rületmértékek rendszerét. A pes, actus, iugerum, centuria – mint a területi egy-
ségek alapesetei jól ismertek lehettek szerte a birodalomban. Columella azon kí-
vül, hogy felsorolja ezek kisebb vagy nagyobb egységeit, bemutat néhány helyi 
mértékegységet is. A Baetica tartományban használt acnua16 még megfeleltethe-
tő az actus egyik válfajának, de a galliai candetum már önálló mértékegység. 
Nem is beszélve arról, hogy van városi (in areis urbanis) és vidéki (agrestibus) 
változata is, amelyek mérete egymástól eltérő.17 Mintegy száz évvel korábban a 
tudós polihisztor, Varro szintén szentel egy kitérőt a mértékegységeknek. Ő jóval 
kevésbé részletezően ismerteti ezeket, viszont leírja azt az általános konklúziót, 
ami a jelen tanulmány szempontjából is érdekes: Modos, quibus metirentur rura, 
alius alios constituit.18 Az egységes mértékrendszereket megelőző korokban a 
földügyleteknél (és persze az adózásnál) nem volt mindegy, hogy a szóban forgó 
földdarabot milyen paraméterekkel írják körül. Hozzátehetjük még, hogy az egy-
ségességet sugalló centuriatio sem volt feltétlenül mindenhol egyforma, ami fo-
kozhatta a mértékegységek különbözőségéből fakadó esetleges bizonytalanságot. 
Az egyes telepítéseknél a telepítő ugyanis megváltoztathatta a centuriák méretét, 
aminek klasszikus példája a baeticai Emerita a maga 400 iugerumos centuriái-
val.19 A helybeli lakosság számára nagyjából egyértelmű lehetett egy-egy kifeje-
zés jelentése és a helyben alkalmazott mérete. Távollévő földterületre vagy ép-
pen különböző vidékekről származó felek között létrejövő ügyletnél egy hozzá-
értő alkalmazása megóvhatta a feleket a félreértésekből eredő későbbi vitáktól.20  
 
15  Gargola: Lands, Laws & Gods, 31. Daube: Finium demonstratio, 40. 
16  Vö. Sáez Fernandez, Pedro: Estudio sobre una inscripcion catastral colindante con Lacimurga. 

Habis vol. 21. (1990) 217. 
17  Columella 5.1.1–12. A mértékegységekről vö. Dilke, O. A. W.: The Roman Land Surveyors. 

Newton Abbot, 1971. 82 skk. 
18  Varro R. 1.10.1. „Azokat a mértékegységeket, amelyekkel a földet mérik, mindegyik táj más-

képpen állapította meg.” (Kun József ford.) 
19  További példákat l. Flach Dieter: Römische Agrargeschichte. München, 1990. 14–15. 
20  A sok mértékrendszer és helyi szokás miatt talán nem véletlen, hogy földmérő jogi felelőssége 

korlátozott volt.  
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A földmérési szakírók hivatásuk bemutatásakor tevékenységüknek nem ezt a 
részét emelik ki, hanem sokkal inkább azokat a feladatokat, amelyek az állammal 
kapcsolódtak össze, elsősorban a centuriatiot. A földmérők a centuriatiót tekin-
tették az ideális területrendezési módnak, amely egymást derékszögben metsző, 
meghatározott szélességű tengelyekre és az általuk közrezárt, sarkain (feliratos) 
határkövekkel megjelölt négyzet alakú parcellákra tagolta a felosztandó földterü-
letet. A földmérési szakírók műveiben nagy teret kap ennek a tájrendezési mód-
nak az ismertetése. A centuriatio a colonia-alapításoknál alkalmazott földmérési 
és földosztási rendszer volt, amit úgy a veteránok, mint a Rómában összegyűlt 
nincstelen tömegek földhöz juttatása során alkalmaztak. A négyzetekre tagolt táj 
ugyan jól illeszkedett a mediterrán agrárrendszer sajátosságaihoz,21 viszont oly-
kor túlzottan merevnek bizonyult a táj adottságaihoz, vagy éppen a földhaszná-
lók igényeihez képest.22  

Előbbi problémát a földmérők próbálták megoldani, utóbbinál a földhaszná-
lók egymás között adásvétel vagy csere útján rendezték át a határt a nekik meg-
felelő módon. Hyginus de generibus controversiarum című munkájában szemé-
lyes tapasztalataira hivatkozva írja le, hogy Samniumban a Vespasianus idején 
letelepített veteránok adták-vették egymás között a földet, így az adott időpont 
birtokviszonyai már nem felelnek meg az eredeti adsignationak.23 A parcellaha-
tárok ilyen megváltoztatása természetesen azt vonta maga után, hogy valamilyen 
módon kijelölték az új határokat. A megváltozott határjelölési mód azonban a 
földmérési szakírók által kialakított rendszerben a földek jogi minőségét is zava-
rossá tehette, ráadásul megnehezítette a földmérő munkáját.24 Nem véletlen, 
hogy Siculus Flaccus egy helyen (120, 15C) a földhasználóknak ezt az eljárást a 
confuderunt igével jellemzi. Valamivel később ugyanez a szerző a confusa parti-
cipiumot használja annak az állapotnak a jellemzésére, amikor egy adott földda-
rab tulajdoni helyzete válik vitássá, holott az eredeti dokumentumok rendben 
vannak.25 Siculus Flaccus mindkét helyen a vétel, eladás, viszonteladás szavak-
kal kapcsolja össze a konfúziót.  

Hyginus szerint bérleti vagy adásvételi szerződés esetén meg kellett nevezni a 
telket (fundus), meg kellett adni, hány iugerumról van szó, valamint az egy iuge-
rumra eső bérleti díjat is bele kellett foglalni a szerződésbe.26 Amennyiben ezt az 
 
21  Papp Imre: A francia mezőgazdaság a XIX. században. Debrecen, 1997. 18–19. Hoffmann Ta-

más: Európai parasztok. Életmódjuk története I. Budapest, 1998. 285–286. 
22  Takács Levente: A táj és a tájelemek szerepe a római földmérők írásaiban. Ókor 11. évf. (2012) 

1. sz. 75–76. 
23  Hyginus 96,28–35.C. Vespasianus telepítéseiről vö. Keppie, Lawrence: Colonisation and 

Veteran Settlement in Italy in the First Century A.D. Papers of the British School at Rome vol. 
52. (1984) 91–104. 

24  Siculus Flaccus 118, 3–9C.  
25  Siculus Flaccus128, 19–24C. Vö. Campbell, Brian: The Writings of the Roman Land Surveyors. 

Introduction, Text, Translation and Commentary. London, 2000. 380–381. 
26  Hyginus 98,3–14C. Vö. Campbell: The Writings of the Roman Land Surveyors, 366. 
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ajánlást a felek nem tartották be: magna erit rei confusio – mondja a szakíró. 
Előfordulhatott, hogy egy adásvételi szerződést nem földmérésre alapozva kötöt-
tek meg, ami a késő ókori Agennius Urbicus implicit közlése szerint perre veze-
tett, vagyis szintén zavar forrása lett. Ebben az esetben a bírói ítélet volt a döntő 
még akkor is, ha időközben elkezdték vagy végrehajtották a terület felmérését.27  

A földmérési szakírók szemében az adásvételek a zavaros, nehezen átlátható 
viszonyok okozói voltak, különösen akkor, ha megvalósításuk során nem vették 
tekintetbe az ars mensoria szabályait. Ez a fajta beállítás nehezen érthető a római 
földmérők tevékenységeinek tükrében. Eltekintve az állami telepítésekhez kap-
csolódó földosztásoktól, a római földmérők akkor jutottak feladathoz és ezáltal 
jövedelemhez, ha a földek gazdát cseréltek. Közreműködhettek, mint láttuk, az 
adásvételek létrehozásánál vagy pedig eljárhattak a belőlük kiinduló perekben 
szakértőként, olykor bíróként.28 A földmérők megélhetésének egyik forrását je-
lenthették az ilyen ügyletek. Mi magyarázhatja tehát a szakírók kedvezőnek ép-
pen nem nevezhető hozzáállását?  

Hyginus de condicionibus agrorum című írásában előadja, hogy egy katonai 
múlttal rendelkező földmérő Pannoniában olyan gondosan végezte a tevékenysé-
gét, különösen a térképi ábrázolás tekintetében, hogy a letelepített katonák között 
nem keletkezhetett sem per, sem vita.29 A szakírók számára az eszményi földmé-
rő úgy végzi tevékenységét, hogy tökéletes, szakmája szabályainak megfelelő 
rendszert alkot. Az elméletben szépen kidolgozott rendszer a megvalósítás során 
módosulásokat szenved pl. a táj adottságai, a telepítő szándéka stb. miatt. A sza-
bályokhoz való ragaszkodás olykor tankönyv ízűvé teszi ezeket a szakmunkákat, 
s ezt a benyomást csak erősíti, ahogyan a szerzők az adásvételekről nyilatkoznak. 
A földdarabok adásvétele a vidéki élet, a gazdasági vérkeringés mindennapos je-
lensége volt, amiből a földmérők jövedelemre tehettek szert. Ezzel szemben a 
szakírók negatív véleménye az adásvételről, ill. annak hatásairól, a művek didak-
tikus jellegére utal.  

 

 
27  Urbicus 32, 20–22C. A nehezen érthető szakasz értelmezéséhez vö. Behrends: Bodenhoheit und 

privates Bodeneigentum im Grenzwesen Roms, 268. Campbell: The Writings of the Roman Land 
Surveyors, 341–342. 

28  Flach: Römische Agrargeschichte, 24 szerint a földmérők bíróként jártak el, amit ebben a som-
más megfogalmazásban a feliratos emlékanyag nem támaszt alá. 

29  Hyginus 88, 10–16C. Campbell: The Writings of the Roman Land Surveyors, 365 lát némi prob-
lémát a Hyginus által leírtak térképi rögzítésében, de ez a jelen tanulmány szempontjából irrele-
váns. 
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A FEKETE HALÁL  
A KÖZÉPKORI POROSZORSZÁGBAN 

 
 
 
 
A középkori népességgel kapcsolatosan a történeti irodalomban többnyire az ol-
vasható, hogy a 14. század közepén viharos gyorsasággal terjedő, óriási pusztu-
lással járó járvány sújtotta Európát, amit részben a betegség külső tünetei alap-
ján, részben pedig az általa okozott szörnyűségek érzékeltetésére a kora újkorban 
„Fekete Halálnak” neveztek el:1 a pestis. A fertőzést 1347-ben genovai hajók 
hurcolták be Itáliába a Krím vidékéről, s 1348-ban már Dél- és Nyugat-Európa 
jelentős részén elterjedt. 1349-ben elérte Közép-Európát, a Balti-tenger déli part-
vidékét és a Baltikumot, majd 1350-ben Skandináviára is kiterjedt. A járvány 
Európa népességének kb. harmadát (közel 25 millió embert), más vélemények 
szerint felét, de egyes területeken akár kétharmadát pusztította el.2 Az újabb ku-
tatások azonban a pestis megjelenésének idejére, terjedésének gyorsaságára és az 
áldozatok mértékére vonatkozóan kételyeket fogalmaznak meg a korábbi véle-
kedésekkel szemben, nem egy esetben határozottan ellent is mondanak azoknak. 

 
1  Kun Enikő: A „fekete halál” és kísérőjelenségei. In: Takács Péter (Szerk.): Történeti tanulmá-

nyok XII. (Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LV.) Debrecen, 2004. 169.; 
Bowsky, William: The Black Death. A Turning Point in History. New York, 1971.; Bergdolt, 
Klaus: Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mittelalters. München, 
1994. 

2  Bowsky, William: The Black Death. A Turning Point in History. New York, 1971. 114–121.; 
Wrigley, Edward A.: Népesedés és történelem. Budapest, 1973. 60.; Mueller, Reinhold C.: 
Venezia e la Peste 1348–1797. Venezia, 1979. 93–96.; Sandgruber, Roman: Ökonomie und 
Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wien, 1995. 
49.; Boockmann, Hartmut: Stauferzeit und spätes Mittelalter. Deutschland 1125–1517. (Das 
Reich und die Deutschen, Bd. 8.) Berlin, 1987. 228.; Abel, Wilhelm: Landwirtschaft 1350–
1500. In: Aubin, Hermann – Zarn, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch der deutschen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte. Bd. 1: Von der Frühzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Stuttgart, 1971. 
304.; Klapisch-Zuber, Christiane: Plague and Family Life. In: Jones, Michael (Ed.): The New 
Cambridge Medieval History. Vol. 6: c. 1300 – c. 1415. Cambridge, 2000. 131–132.; Bergdolt, 
Klaus: Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mittelalters. München, 
1994. 10. és 192.; Eckart, Wolfgang U.: Geschichte der Medizin. Berlin – Heidelberg – New 
York, 1994. 97.; Porter, Roy: Die Kunst des Heilens. Eine medizinische Geschichte der 
Menschheit von der Antike bis heute. Heidelberg – Berlin, 2000. 124.; Russel, Josiah Cox: 
Population in Europe 500–1500. In: Cipolla, Carlo M. (Ed.): The Fontana Economia History of 
Europe. Vol. 1: The Middle Ages. London, 1972. 55–56. 
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Hosszú ideig ugyanis általánosan elfogadott volt az a tézis, hogy Európából a 
6–7. századi pestisjárványok3 után évszázadokra eltűnt ez a betegség, s csak a 
14. század közepén bukkant fel újra. Emiatt a korabeli lakosság immunrendszere 
már képtelen volt megbirkózni az új kórral, ezért is okozott oly hatalmas mértékű 
mortalitást. A források alaposabb elemzése után azonban egyre több jel mutat ar-
ra, hogy már 1348 előtt is lehetett pestis Európában. Franz Dumont kutatásai sze-
rint például a Rajna- és Mosel vidéken, valamint Mainz-ban 1313-ban kitört pes-
tis 16 000 áldozatot követelt.4 A német gazdaság- és társadalomtörténettel fog-
lalkozó összefoglalókban szintén több, 1348 előtti pestisjárvány szerepel.5 A kö-
zépkori források leírása alapján sajnos lehetetlen egy-egy betegség pontos meg-
határozása, beazonosítása, így joggal merülhetnek fel kételyek azzal kapcsolat-
ban, hogy az 1348 előtti, számos áldozatot követelő járványok valóban pestisek, 
vagy más betegségek voltak.6 Tény, hogy Itáliában már 1339/1340 táján jelentős 
emberveszteséget okozó járványok ütötték fel a fejüket, de ezek okai és fajtái 
máig ismeretlenek.7 1340-ben például Firenze kb. 120 000 lakosából 15 000-et 
veszített el.8 Ugyanekkor Siena városában is jelentősen megnőtt a halálozási arány.9  

Az újabb kutatás a pestis terjedésének gyorsaságát, és ebből következően 
egy-egy időszakra vonatkozó mortalitási értékét is fenntartásokkal kezeli. Azt a 
tényt nem vitatja, hogy a középkori viszonyok között sűrűn lakottnak számító 
Itáliában a nagy lélekszámú városokban, a fontos közlekedési csomópontot je-
lentő településeken gyorsan terjedt a betegség, és jelentős pusztulást okozott. Ve-
lence lakossága például 1348-ban még meghaladta a 100 000-et, a pestis megje-
lenését követően azonban népességének több mint a felét elveszítette.10 Itáliából 
a járvány tengeri úton terjedt tovább Európa délnyugati, nyugati és északnyugati 
részeire, a szárazföldi közlekedési utak mentén pedig Közép- és Kelet-Európa fe-
lé. Az Alpok hegyláncain átvezető utak azonban korántsem voltak könnyen jár-

 

 3  A kora középkori pestisről ld. Keys, David: Katasztrófa. Budapest, 2002. 27–48. 
 4  Dumont, Franz: Helfen und Heilen – Medicin und Fürsorge in Mittelalter und Neuzeit. In: Dumont, 

Franz – Scherf, F. – Schütz, F. (Hrsg.): Mainz. Die Geschichte der Stadt. Mainz, 1998. 773. 
 5  Henning, Friedrich-Wilhelm: Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands. 

Bd. 1.: deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 
Paderborn – München – Wien – Zürich, 1991. 394.; Kellenbenz, Hermann: Das Deutsche Reich. 
In: Houtte, Jan A. van (Hg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 
Bd. 2. Stuttgart, 1980. 509. 

 6  Mollaret, Henri – Brossolet, Jacqueline: Alexandre Yersin. Der Mann, der die Pest besiegte. 
Zürich, 1987. 9. 

 7  Herlihy, David: Medieval and Renaissance Pistoia. The Socialhistory of an Italian Town, 
1200–1430. New Haven – London, 1967. 104–106. 

 8  Carmichael, Ann: Plague and the Poor in Renaissance Florence. Cambridge – New York, 
1986. 119–121. 

 9  Panta, Lorenzo Del: Le epidemie nella Storia demografica italiana (Secoli XIV–XIX). Turin, 
1980. 108–109. 

10  Mueller: Venezia e la Peste, 93–96. 
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hatóak, nem bonyolítottak le gyors forgalmat, így ezeken keresztül Itáliából nem 
terjedhetett át a pestis rövid idő alatt Németországba és Közép-Európába. Tenge-
ri úton, a kikötőkön keresztül sokkal gyorsabban terjedt a betegség.11 Felső-
Bajorországot például az 1348/49-es pestisjárvány még alig érintette, s csak a 
későbbi, 1356., 1380. és 1396. évi járványok okoztak jelentősebb demográfiai 
visszaesést.12 Ingolstadt esetében semmilyen adatunk sincs arra, hogy 1348/49-
ben, vagy közvetlenül ezután pestis tört volna ki.13 Itália és Németország északi 
részei között fontos összekötő kapocs volt Augsburg városa, de a források szerint 
az első jelentősebb pestisjárvány itt sem 1348/49-ben tört ki, hanem jóval ké-
sőbb, csak 1380-ban.14 A Birodalom közepén fekvő, így minden irányból fontos 
kereskedelmi és közlekedési központnak számító Nürnbergben – ahol 1356-ban 
IV. Károly császár kiadta a német aranybullát – 1359-ben említettek a források 
először pestist, azaz a járvány európai megjelenése után 10 évvel.15 De Würz-
burgban, Kemptenben, Memmingenben, Speyerben sem volt pestis a 14. század 
közepén,16 és számos más vidék is, mint Németalföld déli része, Trier, Frankfurt-
am-Main, Göttingen, Düsseldorf, Duisburg, Berlin, Csehország, Szilézia stb., 
1348–1350 táján még mentes maradt a fertőzéstől.17 Dél- és Közép-Németor-
szággal ellentétben viszont északnyugaton, az Északi-tenger melletti nagy kikö-
 
11  Vasold, Manfred: Die Ausbreitung des Schwarzen Todes in Deutschland nach 1348. Zugleich 

ein beitrag zur deutschen Bevölkerungsgeschichte. Historische Zeitschrift, Bd. 277. (2003) Heft 
2. 294. 

12  Rubner, Heinrich: Die Landwirtschaft der Münchener Ebene und ihre Notlage im 14. Jahrhun-
dert. Vierteljahrschrift für Wirtschaftsgeschichte, Bd. 51. (1964) 442–443.  

13  Hofmann, Siegfried: Geschichte Ingolstadts. Ingolstadt, 2000. 182. 
14  Kalesse, Claudia: Bürger in Augsburg. Studien über Bürgerrecht, Neubürger und Bürgen 

anhand des Augsburger Bürgerbuchs I. (1288–1497). (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt 
Augsburg Bd. 37.) Augsburg, 2002. 205–206. 

15  Fößel, Amalie: Der Schwarze Tod in Franken 1348–1350. Mitteilungen der Verein für Ge-
schichte der Stadt Nürnberg. Bd. 74. (1987) 14–15. 

16  Jenks, Stuart: The Black Death and Würzburg. Michigan, 1984. 29.; Martin, Helmut: Die Pest 
im spätmittelalterlichen Würzburg. Mainfränkisches Jahrbücher geschichte und Kunst. Bd. 46. 
(1994) 24–26.; Blust, Neithard: der Schwarze Tod. Demographische, wirtschafts- und 
kulturgeschechtliche Aspekte der Pestkatastrophe von 1347–1352. Saeculum 30. (1979) 45–67.; 
Volmer, Ernst: Von der Bischofsstadt zur Reichstadt. Speyer im Hoch- und Spätmittelalter. In: 
Eger, Wolfgang (Hg.): Geschichte der Stadt Speyer. Bd. 1. Stuttgart, 1983. 330. 

17  Hoeniger, Robert: Der Schwarzen Tod in Deutschland. Berlin, 1882. 31.; Duby, Georges: La 
„Grande peste noire de 1348” a-t-elle touché le pays roman de Brabant? In: Centenaire du 
Séminaire d’histoire médiéval de l’université libre de Bruxelles 1876–1976. Bruxelles, 1977. 
195–217.; Hubert, Hans (Hg.): 2000 Jahre Trier. Bd. 2.: Trier im Mittelalter. Trier, 1996. 458–
459., 509–511.; Kronshage, Walter: Die Bevölkerung Göttingen. Ein demographischen Beitrag 
zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 14. bis 17. Jahrhundert. Göttingen, 1960. 27–28.; 
Weidenhaupt, Hugo (Hg.): Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhun-
dert. Bd.1. Düsseldorf, 1988. 282.; Hofius, Kurt: Die Pest am Niederrhein, insbesondere in 
Duisburg. Duisburger Forschungen 15. (1971) 173–221.; Ribbe, Wolfgang (Hg.): Geschichte 
Berlins. Bd.1. München, 1987. 219. 
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tővárosokban, Hamburgban és Brémában számos áldozatot követelt a pestis. Az 
emberveszteség akár 40–60% is lehetett. Innen tovább terjedt a Balti-tenger ki-
kötőibe, ahol szintén komoly mortalitást okozott. Lübeckben például 1349/50-
ben a városi tanácsosok 25%-a meghalt.18 

A lübecki és általában az észak-németországi halálozáshoz hasonló mértékű 
pusztulásról tudósítottak a középkori poroszországi feljegyzések is. Braunsberg 
város (ma Braniewo, Lengyelország) évkönyve szerint 1350-ben Szent Bertalan 
napjától (augusztus 24.) karácsonyig több, mint 9000 városlakó halt meg („ad 
nativitatem Christi plus quam novem milia hominum veneno quasi morte 
subitanea interierunt”). Ugyanekkor Königsberg (ma Kalinyingrád, Oroszor-
szág), Marienburg (ma Malbork, Lengyelország), Preußisch Holland (ma Pasłęk, 
Lengyelország), Heiligenbeil (ma Mamonovó, Oroszország), Frauenburg (ma 
Frombork, Lengyelország) és Mühlhausen (ma Gvardejszkoje, Oroszország) vá-
rosokban is megszámlálhatatlanul sok ember pusztult el („Item eodem anno in 
Konigsberg multitudo hominum interiit non computata. […] Item in Marienburg 
similiter. Item in Hollandia. In Heiligenbeil. In Vrowinborg. In Molhusin.”). 
Samland tartományban (a Kalinyingrádtól nyugatra a Balti-tengerbe nyúló nagy 
félsziget) nagyon sok porosz etnikumhoz tartozó ember lett a járvány áldozata 
(„Item in terra Sambye multi Prutheni veneno perierunt”), és a bűnös illetve ár-
tatlan áldozatokat egyaránt ott, ahol megfertőződtek, vagy annak közelében el-
égették („Eodem anno multi tam noxii quam innoxii propter venenum cremati 
sunt undique terrarum”). A járvány Hermann ermlandi püspököt is elvitte.19 Az 
Olivai Krónika szerint egész Poroszországban és Pomerániában megszámlálha-
tatlanul sok férfi és nő lett a pestis áldozata („… in tota Prizia et Pomerania 
innumerabiles viros ac mulieres consumpsit”).20 Ezek a források tehát – az Euró-
pa más részein keletkezett kortárs feljegyzésekhez hasonlóan – igen nagyarányú 
mortalitásról tudósítottak. A középkori járványok lefolyásának és demográfiai 
hatásának vizsgálatakor azonban nem hagyatkozhatunk csak és kizárólag az írott 
forrásokra, mert azok általában kevés adatot tartalmaznak, és azok is megbízha-
tatlanok. A braunsbergi városkönyvben szereplő 9000 áldozat például nagyon is 
túlzó, mert a település összlakossága még a 14. század első felében, 1339-ben is 
alig haladta meg a 20 000 főt (21 142 lakosa volt).21 A középkori Európában alig 
egy tucat 50 000 feletti lélekszámú város volt, s csak 60–80 között mozgott 

 
18  Reincke, Heinrich: Bevölkerungsprobleme der Hansestädte. Hansische Geschichtsblätter 70. 

(1951) 9–10. 
19  Carl Peter Woelky – Johann Martin Saage (Hrsg.): Codex diplomaticus Warmiensis oder 

Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. II. (a továbbiakban: CDW II.) Mainz, 
1864. Nr. 152. 

20  Chronica Olivensis. In: Hirsch, Theodor – Toeppen, Max (Hrsg.): Scriptores rerum Prussi-
carum. Bd. I. (a továbbiakban: SRP I.) Leipzig, 1861. 728. 

21  Hermanowski, Georg: Ostpreußen. Augsburg, 1996. 66. 
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azoknak a száma, melyeknek a lakossága meghaladta a 10 000-et. A többi városi 
rangú településen általában alig néhány ezren éltek.22 Ez utóbbi kategóriába tar-
tozott a középkori Braunsberg is Poroszországban, s ha ennek ismeretében néz-
zük a városi feljegyzésekben szereplő 9000-es áldozatszámot, akkor legalább 
90%-os, vagy még annál is nagyobb népességpusztulásnak kellett volna bekö-
vetkeznie, de egyetlen feljegyzés sem fogalmazott úgy, hogy „kipusztult” volna 
a város lakossága. A legtöbb „adat” csak arról szólt, hogy „megszámlálhatatlanul 
sok” ember halt meg, de arról, hogy ez alatt mit kell érteni, semmit sem tudunk. 
Ha a forrásokban mégis konkrét, számszerű értékek szerepeltek, azok is alapve-
tően a számosságot, a nagy mennyiséget voltak hivatva kifejezni, s nem a tény-
szerű valóságot. Mindezek miatt különös figyelmet kell fordítanunk a közvetett 
bizonyítékokra, információkra. A pestis németországi terjedését vizsgáló tanul-
mányában Manfred Vasold úgy véli, hogy ott, ahol 1350 után jelentősebb építke-
zések folytak (amelyek nagyszámú munkaerőt és komoly anyagi erőforrást igé-
nyeltek), ott nem számolhatunk komolyabb demográfiai visszaeséssel, járvány 
okozta nagyarányú mortalitással.23 A poroszországi közvetett bizonyítékok arról 
árulkodnak, hogy a 14. század közepén a Fekete Halál ugyan elérte a Német Lo-
vagrend államát, de akkor még nem okozott drámai mértékű pusztítást. Néhány 
településen és tájegységen, amelyekről a braunsbergi feljegyzésekben is szó 
esett, valóban lehetett pestis, de korántsem okozhatott olyan arányú halálozást, 
amilyen a szövegekben szerepelt. Az Alle-folyó (ma Lava) mentén fekvő Barten-
stein (ma Bartoszyce, Lengyelország), közelében, a tőle kb. 10–12 kilométerre 
lévő Gallingen (ma Galiny) település téglatemplomának építését éppen 1350-ben 
kezdték el. Bartenstein város kőfalai és erődítései 1354 és 1359 között épültek 
fel, ezt megelőzően tehát ebben a térségben aligha lehetett komolyabb járvány és 
pusztulás. Rastenburgot (ma Kętrzyn, Lengyelország), Heilsberget (ma Lidzbark 
Warmiński, Lengyelország), Lötzent (ma Giżycko, Lengyelország) és Seeburgot 
(ma Jeziorany, Lengyelország) ugyancsak 1350-ben kezdték átépíteni az addigi 
fa- és sáncerődökből kővárrá. Osterode (ma Ostróde, Lengyelország) és Hohen-
stein (ma Olsztynek, Lengyelország) építése már korábban, 1349-ben elkezdő-
dött, és a következő években is töretlen lendülettel folytatódott. Rössel (ma Re-
szel, Lengyelország) várának építéséhez 1355-ben fogtak hozzá, s az építkezést 
20 év alatt be is fejezték. Laptauban (ma Murumszkoje, Oroszország) a samlandi 
püspök várának építését 1351-ben, Kaimen (ma Szarecsje, Oroszország) váráét 
pedig egy évvel később, 1352-ben kezdték el. Kiwitten (ma Kiwity, Lengyelország) 
falu téglatemploma 1350–1370 között épült fel, a guttstadti (ma Dobre Miasto, 
Lengyelország) pedig 1357 és 1392 között. Heiligenkreuz (ma Krasznotorovka, 

 
22  Roissaud, Jacques: Der Städter. In: Le Goff, Jacques (Hg.): Der Mensch des Mittelalters. 

Frankfurt am Main, 1996. 157. 
23  Vasold: Die Ausbreitung des Schwarzen Todes, 302. 



PÓSÁN LÁSZLÓ 42 

Oroszország) templomának alapjait 1353-ban rakta le Jacob samlandi püspök.24 
Balga (ma Veszelnoje, Oroszország) komtúrja 1356. szeptember 28-án engedé-
lyezte Bartenstein város magisztrátusának, hogy egy vásárcsarnokot építsen.25 

A források tanúsága szerint a kolonizáció lendületében sem következett be tö-
rés a 14. század közepén, így az 1350-es években számos új telepes falu jött létre 
Poroszországban.26 (Ez a tény egyúttal azt is igazolja, hogy a telepeseket kibo-
csátó, döntően német területeket sem sújtotta olyan mértékben a pestis, ahogyan 
azt korábban vélték). A braunsbergi városi évkönyvvel, vagy az Olivai Króniká-
val ellentétben a lovagrendi állam 14. század végi krónikása, Johann von Po-
silge, akinek a figyelme szinte mindenre kiterjedt, és gyakran az időjárásról, ter-
méseredményekről, árakról és hasonló egyebekről is beszámolt, az 1350. évet il-
letően egyáltalán nem szólt a pestisről, mintha nem is tudott volna róla. Leírása 
szerint 1360 volt az első olyan év, amikor a Fekete Halál számos áldozatot sze-
dett Poroszországban.27 Ezt követően azonban a járvány már viszonylag gyakran 
felütötte a fejét a lovagrendi államban: 1382-ben, 1394-ben, 1398-ban, 1404-ben, 
1405-ben és 1406-ban is pusztított.28 Különösen az 1398. évi pestis okozott je-
lentős népességpusztulást. „…in desim jare [ti. 1398] was grosze pestilencie obir 
Alle des lant czu Pruszin gemeynlich in stein und dorffern” – jegyezte fel Johann 
von Posilge.29 A pestis miatti nagyobb arányú mortalitás tehát nem a 14. század 
közepén, hanem a század végén következett be Poroszországban. Kulm városá-
ban (ma Chełmno, Lengyelország) például az 1390-es évek végén az összes ház 
15%-a (mintegy 86 ház) elhagyatottá, lakatlanná vált.30 Hasonló volt a helyzet Alt-
stadt Elbing (ma Elbląg, Lengyelország) város esetében is.31 Danzig városát (ma 
Gdańsk, Lengyelország) és környékét viszont elkerülte a járvány, és a 15. század 

 
24  Hermanowski: Ostpreußen, 51, 109, 128, 133, 134, 138, 146, 151, 180, 185, 227, 243, 250, 269. 
25  Joachim, Erich (Bearb.) – Hubatsch, Walther (Hg.): Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. 

Mariae Theutonicorum, 1198–1525. Pars II.: Regesta Privilegiorum ordinis S. Mariae 
Theutonicorum. Mit einem Anhang: Papst- und Konzilsurkunden. (a továbbiakban: Regesta II.) 
Göttingen, 1948. Nr. 857. 

26  Vö. pl. CDW II. Nr. 154, 156, 159, 164, 211, 217, 133, 142, 247, 250, 266, 267, 268, 273, 279, 
280, 284, 290, 303, 322.; Carl Peter Woelky – Hans Mendthal (Hrsg.): Urkundenbuch des 
Bisthums Samland . Bd. III. Nr. 413, 431.; Conrad, Klaus (Hg.): Preußisches Urkundenbuch. 
Bd. V,1. Marburg, 1969. Nr. 28, 31, 32, 34, 39, 42, 44; Conrad, Klaus (Hg.): Preußisches 
Urkundenbuch. Bd. V,2. Marburg, 1973. Nr. 525, 526, 587, 697, 963. 

27  Johann von Posilge: Chronik des Landes Preussen. In: Hirsch, Theodor – Toeppen, Max – 
Strehlke, Ernst (Hrsg.): Scriptores Rerum Prussicarum. Tom. III. (a továbbiakban: SRP III.) 
Leipzig, 1866. 80. 

28  Posilge, SRP III. 124–125, 193–198, 222, 273, 281–282. 
29  Posilge, SRP III. 222. 
30  Czaja, Roman: Der preußische Handel um die Wende zum 15. Jahrhundert. Zwischen Krise und 

Expansion. In: Holbach, Rudolf – Pauly, Michael (Hrsg.): Städtische Wirtschaft im Mittelalter. 
Festschrift für Franz Irsigler zum 70. Geburtstag. Köln – Weimar – Wien, 2011. 95.  

31  Czaja, Roman: Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu. Toruń, 1992. 34. 
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folyamán jelentősen gyarapodott a lakosság: közel 20 000 főről 30 000-re emel-
kedett.32 Az 1398 és 1406 közötti pestisjárványok következtében komoly gazda-
sági válság következett be Poroszországban a 15. század első évtizedében, ami a 
kereskedelemben, mezőgazdaságban és iparban egyaránt érzékelhető volt. Anya-
gi helyzetük romlása miatt egyre nagyobb lett a tartományúr, azaz a Német Lo-
vagrend felé eladósodott városi polgárok és birtokos nemesek száma. Mindez azt 
eredményezte, hogy a lovagrend amúgy is privilegizált gazdaságirányító szerepe 
jelentősen erősödött.33 A megnövekedett mortalitás mellett az időjárás is számot-
tevően hozzájárult a gazdasági nehézségekhez. 1398-ban árvíz és belvíz tette 
tönkre a szántókat,34 s 1403-ban, majd 1407-ben ismét árvíz pusztított a Visztula 
mentén.35 A járványok miatti nagyobb arányú halálozás számos helyen munka-
erőhiányt okozott, amit a Német Lovagrend adminisztratív eszközökkel igyeke-
zett megoldani. A nagymester már az 1394. évi pestist követően úgy rendelke-
zett, hogy egy cseléd, inas vagy segéd legalább negyedévet köteles egy mesternél 
dolgozni, a porosz városok pedig kötelesek visszaszolgáltatni, kiadni a szökött 
cselédeket. A szolgálókat akár halállal is büntethették, ha bérük emelése érdeké-
ben közösen lépnének fel, vagy bármilyen szervezetet hoznának létre.36 A major-
ságokban bekövetkezett munkaerő-problémákat a lovagrend rövidtávon litván 
rabszolgákkal próbálta enyhíteni. Wigand von Marburg krónikája szerint a lova-
gok Litvánia elleni 1394. évi téli hadjárata során nagyon sok litván férfit, nőt és 
gyermeket fűztek rabszíjra, és hoztak Poroszországba.37 Johann Posilge 2200-ra 
tette az 1394-ben foglyul ejtett litvánok számát.38 1405-ben – amikor a lovagren-
di államban szintén volt pestis – a litvánok elleni hadjárat után már ½ Vierdung39 
összegért meg lehetett vásárolni egy litván rabszolgát: „Item ½ firdung eyme 
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Littow gegeben zu zerunge, den der marschalk gesaczt hatte”.40 1404-ben 
Osterode (ma Ostróde, Lengyelország) komtúrja arról számolt be a nagymester-
nek, hogy a pestis pusztítása után Deutsch-Eylau városának (ma Iława, Lengyel-
ország) oly mértékben megritkult a lakossága, hogy abban az évben, de még a 
következőkben is aligha számíthat onnan a lovagrend cenzusbevételekre.41 A 14. 
század végi, 15. század eleji járványok – az 1350. évihez hasonlóan – nem ter-
jedtek ki Poroszország egészére, hanem döntően annak középső részein, Christ-
burg (ma Dzierzgoń, Lengyelország) és Osterode komtúrságokban pusztított.42 A 
népességpusztulást a Német Lovagrend döntően a betelepítések ösztönzésével 
igyekezett orvosolni, melynek során a 14–15. század fordulójától egyre több len-
gyel és litván telepes is érkezett Poroszországba. Litvániából többnyire szolga ál-
lapotú (šeimyniškiai), vagy személyében függő helyzetű (leitians) paraszt szökött 
át a kedvezőbb életfeltételeket kínáló lovagrendi államba.43 (Litvániában már a 
15. század elején évi 40 nap volt a paraszti robotkötelezettség mértéke, ami nem 
kis szerepet játszott az 1418. évi litvániai parasztfelkelésben.)44 Lengyelország-
ban is hasonló földesúri kötelezettségek terhelték a paraszti társadalom többsé-
gét, s emiatt jelentős volt a Poroszországba irányuló migráció.45 A 14–15. század 
fordulója táján bekövetkezett népességfogyást, megnövekedett mortalitást azon-
ban – az ország egészét nézve – a betelepítések, valamint a természetes szaporu-
lat együttesen nemcsak ellensúlyozták, hanem még pozitív irányba is módosítot-
ták. A korabeli természetes szaporulat mértékére leginkább azokból az okleve-
lekből következtethetünk, amelyekben a megadományozott fiait, esetleg lányait 
is említik. Ezekben az oklevelekben nem ritka, hogy három, négy, öt, sőt akár 
hat fiútestvérről is szó esik.46 Mellettük természetesen lánytestvéreket is joggal 
feltételezhetünk. Az 1360 után egyre gyakrabban felbukkanó pestis ellenére, a 
betelepítéseknek és a természetes népességnövekedésnek köszönhetően, a Német 
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Lovagrend állama népességszám és településsűrűség szempontjából egyaránt a 
15. század elején állt fejlődése csúcsán. Ekkor 1400 táján Poroszország összla-
kossága kb. 480 000 főt számlált, ami a korabeli német választófejedelemség, 
Brandenburg lakosságszámának felelt meg.47 Összlakosságának 23%-a, azaz kö-
zel negyede (kb. 110 000 ember) a lovagrendi állam 93 városában élt. Egy-egy 
porosz városra így átlagosan 1200 lakos jutott, valójában azonban néhány olyan 
nagyvárostól eltekintve, mint Danzig, Thorn (ma Toruń, Lengyelország) Kulm, 
Braunsberg, vagy Königsberg, a porosz városok lélekszáma csak pár száz fő 
volt. A városi rangú települések nagy száma miatt azonban a 15. század elején 
Poroszország a Balti-tenger térségének leginkább urbanizált területének számí-
tott.48 A nagyarányú telepítéseknek köszönhetően a 14. század végére mintegy 
1400 telepes falu jött létre a lovagrendi államban. (Összehasonlításképpen: eb-
ben az időben a lengyel király 2000, a gnesnói (Gniezno) érsek 300, a krakkói 
püspök pedig 235 faluval rendelkezett).49 Addig, amíg a telepítések és a termé-
szetes szaporulat együttesen képes volt kivédeni a Fekete Halál okozta demográ-
fiai visszaesést, a 15. század első harmadában a lengyel–litván állammal vívott 
háborúk már nagyarányú népességcsökkenést okoztak. 1414-ben például az 
osterodei komtúrságban (ahol korábban a pestis is pusztított) a cenzusfizető fal-
vak 690 Hufe50 összterületéből 329 Hufe (azaz közel a fele) puszta, elhagyatott, 
gazdátlan volt.51 A strasburgi területen (ma Brodnica, Lengyelország) 1139 Hu-
féból 666, Gollub vidékén (ma Golub-Dbrzyn, Lengyelország) pedig 445 Hu-
féból 127 volt gazdátlan és üres.52 Mindezt az 1409–1411, valamint az 1414. évi 
háborúk okozták, különösen az utóbbi, amit már a kortársak is „éhségháborúnak” 
neveztek, mert olyan óriási pusztítással, dúlással járt egész Poroszországban.53 
1414. szeptember 13-án írott levelében a nagymester arról tájékoztatta a Német 
Lovagrend livóniai ágát, hogy a lengyel hadak egész Poroszországot feldúlták és 
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48  Biskup, Marian – Labuda, Gerard: Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen. Wirt-
schaft – Gesellschaft – Staat – Ideologie. Osnabrück, 2000. 367–368.; Samsonowicz, Henryk: 
Liczba i wielkość miast póżnego średniowiecza Polski. Kwartalnik Historyczny 86. (1979) Vol. 
4. 917. 

49  Kaczmarczyk, Zdzisław: Monarchia szanowa od poł. XIV do XV w. In: Łowmiański, Henryk 
(Wydal): Historia Polski I/1. Warszawa, 1957. 504. 

50  1 porosz Hufe = 30 hold = 16,81 hektár. Erről ld. Geometria Culmensis. Ein agronomischer 
Tractat aus der Zeit des Hoschmeisters Conrad von Jungingen (1393–1407) Hg. Mendthal, 
Hans. Leipzig, 1886. 22.; Pósán László: A paraszti birtokok mérete és szolgáltatási kötelezett-
ségei a középkori Poroszországban. Agrártörténeti Szemle 46. 1–4. sz. (2004) 27. 

51  Abe: Komturei Osterode, 90. 
52  Plehn, Hans: Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreußen. Leipzig, 1900. 82. 
53  Hoensch, Jörg Karl: König/Kaiser Sigismund, der Deutsche Orden und Polen-Litauen. Zeit-

schrift für Ostmitteleuropa-Forschung 46. (1997) Heft 1. 17. 
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felperzselték.54 A háborúk egészen az 1435-ben Bresztben megkötött békéig tar-
tottak.55 

A középkori Poroszország demográfiai viszonyaiban tehát nem a kor rettegett 
betegsége, a Fekete Halál okozott nagy törést, hanem a 15. század első harmadá-
ban a három évtizeden át tartó sorozatos háborúk, valamint a háborús pusztítások 
után fellépő éhínségek. Az így bekövetkezett népességcsökkenést az 1435 utáni 
békeidőszakban a lovagrend már nem volt képes új telepítésekkel ellensúlyozni, 
és a nagyarányú népességveszteség miatt a természetes szaporulat mértéke is je-
lentősen visszaesett. 

 
54  Bunge, Friedrich Georg von (Hg.): Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Re-

gesten. Bd. V,1. Reval, 1862. Nr. 2364. 
55  A békeszerződés szövegét ld. Neitmann, Klaus (Hg.): Die Staatsverträge des Deutschen Ordens 

in Preußen im 15. Jahrhundert. Bd. I. Marburg, 1970. Nr. 181. 
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POLITIKAI GONDOLKODÁS  
ÉS MEZŐGAZDASÁG A KÖZÉPKORBAN:  

A SZŐLŐTERMESZTÉS ÉS BORTERMELÉS KÉRDÉSEI 
MEGENBERGI KONRÁD YCONOMICA CÍMŰ MŰVÉBEN 

 
I. TÉMAFELVETÉS 

 
A középkori latin kereszténység nem igazán bővelkedik mezőgazdasági szak-
munkákban és értekezésekben, legalábbis abban az értelemben, ahogyan azokat 
az ókorból ismerjük. Miközben a klasszikus görög-római antikvitás nagy szám-
ban hagyott hátra többnyire csak töredékesen fennmaradt értekezést a földműve-
lésről és állattenyésztésről (Karthágói Magó, a Pseudo-Demokritosként ismert Men-
desi Bolus, valamint az idősebb Cato De agri cultura-ja, illetve Varro De re 
rustica-ja a Krisztus születése előtti évszázadokból, a későbbiekben pedig Sabi-
nus Tiro, Julius Graecinus, Julius Atticus – ez utóbbi két szerző műve a szőlő-
termesztésről és borkészítésről különösen jelentős, – nem beszélve a kitűnő De 
agricultura-ról Lucius Junius Moderatus Columella-tól, vagy Palladius Opus 
agriculturae-járól),1 amelyek később bizánci (Cassianus Bassus Éklogaí perí 
georgías, vagy a jelentős 10. századi mezőgazdasági gyűjtemény, a Geoponika), 
illetve arab szerzők (Ibn Wahshiyya, ar-Razi, Ibn Haggag, Ibn al-‘Awwam) for-
dításaiban, kompilációiban maradtak fenn.2 Ez a gazdag agrártudományi hagyo-
mány a középkor évszázadaiban két jelentősebb alkotás létrejöttéhez járult hoz-
zá: az egyik a Geoponika latin fordítása Pisai Burgundio-tól a 12. századból,3 va-

 
1  A görög és római mezőgazdasági szakírókról összefoglalásként lásd Baldwin, Barry: Columella’s 

Sources and How He Used Them. Latomus, 22. (1963) 785–791; White, Kenneth Douglas: Roman 
Agricultural Writers I: Varro and his Predecessors. Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt, I/4. (1973) 439–497; Green, C. M. C.: Agricultural Treatises. In: Michael Gagarin – 
Elaine Fantham (eds.): The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome. vol. 1. Oxford – 
New York, 2010. 45–47. 

2  Az antik mezőgazdasági irodalom bizánci és arab recepciójához lásd Rodgers, Robert: 
Κηποποιΐα: Garden Making and Garden Culture in the Geoponika. In: Littlewood, Anthony – 
Maguire, Henry – Wolschke-Bulmahn, Joachim (eds.): Byzantine Garden Culture. Dumbarton 
Oaks (Washington D. C.), 2002. 159–175, különösen 161–164. 

3  Burgundio életéhez és munkásságához, illetve a Geoponika fordításához lásd: Buonamici, 
Francesco: Liber de vindemiis a Domino Burgundione Pisano de Graeco in Latinum fideliter 
translatus. Annali delle Università Toscane 28. (1908) 3. sz. 1–29; Classen, Peter: Burgundio 
von Pisa: Richter, Gesandter, Übersetzer. Heidelberg, 1974; Durling, Richard J.: Burgundio of 
Pisa’s translation of Galen’s Perì ton peponthóton tópon: „De interioribus”. Traditio, 42. 
(1986) 439–442. 
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lamint az itáliai Pietro de’ Crescenzi (Petrus de Crescentiis, 1233–1320) Liber 
rurarum commodorum (1304 és 1309 között) című munkája, amelyet az antik 
görög-római, bizánci és arab mezőgazdaság-tudomány addig felhalmozott isme-
reteinek legfontosabb, és nyugaton az egyik legtovább használt, legtöbb nyelvre 
lefordított összefoglalásának tekinthetjük.4 

A jelen tanulmány szintén nem egy hagyományos értelemben vett középkori 
mezőgazdaság-tudományi szakmunkát kíván vizsgálni, hanem sokkal inkább egy 
politikai értekezést, mely kis túlzással akár egyfajta politikai gazdaságtani érte-
kezésként is felfogható: ez Megenbergi Konrád (1309–1374) Yconomica, vagy 
Oeconimica libri tres című értekezése, amelynek elsősorban a szőlőművelésre és 
bortermelésre vonatkozó fejezeteit mutatjuk be. Arra kívánunk választ találni, 
hogy ez az alapvetően politikai természetű, a gazdaság és a gazdaságirányítás 
kérdéseit boncolgató írás, amely leginkább a kora középkor fejedelemtükreinek a 
hagyományait viszi tovább (amely egyébként e sajátosan középkori államelméle-
ti műfaj alkotásai közül a legterjedelmesebbnek tekinthető), mennyiben lehetett 
hasznos munka a földműveléssel, esetünkben főleg a szőlőtermesztéssel és bor-
készítéssel foglalkozók számára, és mely művek szolgáltak forrásként a szerző 
számára. Ismertetjük a szerzőnek a szőlőművelésre, mint munkafolyamatra vo-
natkozó sajátos megállapításait, kitérve arra, hogy mennyire támaszkodhatott va-
jon egyéni ismeretekre és tapasztalatokra, illetve mennyire a korábbi, a fentebb 
ismertetett antik és koraközépkori szakmunkákra. Megenbergi Konrád Yconomi-
cája a késő középkori politikai gondolkodás egyik legfontosabb, és minden mű-
faji párhuzam, illetve a rendkívül gazdag felhasznált forrásbázis ellenére az egyik 
legeredetibb, mégis meglehetősen kevéssé vizsgált alkotása. Tanulmányunk nem 
annyira a hagyományos agrártörténet, sokkal inkább a középkori eszmetörténet 
 
4  Pietro művének keletkezéséhez és későbbi recepciójához lásd: Schröder-Lembke, Gertrud: Pet-

rus de Crescentiis und sein Einfluß auf die frühe deutsche Sachliteratur. Zeitschrift für Agrar-
geschichte und Agrarsoziologie 19. (1971) 160–169; Bignardi, Agostino: Il sistema del mag-
gese in Pietro de Crescenzi. Rivista di storia dell’agricoltura 20. (1980) 2. sz. 125–128; Gaulin, 
Jean-Louis: Sur le vin au Moyen Âge. Pietro de’ Crescenzi lecteur et utilisateur des Géoponiques 
traduites par Burgundio de Pise. Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge, temps mo-
dernes, 96. (1984) 85–127; Richter, Will: Die Überlieferung der Ruralia commoda des Petrus de 
Crescentiis im 14. Jahrhundert. Mittellateinisches Jahrbuch, 16. (1981) 223–275; Lazard, Syl-
vaine: Le Destin des néologismes de Petrus Crescentius: Des vulgarisations à la tradition lexico-
graphique italienne. In: Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie 
Romanes. vol. 4. Tübingen, 1989. 409–424; Crossgrove, William C.: Das landwirtschaftliche 
Handbuch von Petrus de Crescentiis in der deutschen Fassung des Bruder Franciscus. Sudhoffs 
Archiv, 78. (1994) 98–106; Roversi, Giancarlo (ed.): Sapori e profumi del Medioevo: ricette, 
civiltà della tavola e piante aromatiche in uso nel ‘300 dalle opere di Olindo Guerrini e Pier de’ 
Crescenzi. Bologna, 2003; Taurino, Antonio: I Libri Commodorum Ruralium di Pietro de Cres-
cenzi, bolognese (1233 1321): edizioni a stampa e manoscritti. In: Maffei, Paola – Ascheri, Mario 
– Colli, Gaetano (eds.): Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età contemporanea: 
studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno. 3. kötet. Roma, 2006. 1281–
1309; Vollmann, Benedikt Konrad (Hrsg.): Petrus de Crescentiis Erfolgreiche Landwirtschaft: ein 
mittelalterliches Lehrbuch. Stuttgart, 2007. 
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és részben a filológia felől közelít egy alapvetően mezőgazdasági témához, vá-
laszt keresve arra a kérdésre, hogy mennyire hasznosítható vajon a középkori 
mezőgazdaság történetének a rekonstruálásához egy olyan típusú forrás, amely 
nem első látásra nem tűnik az agrártörténet számára használható kútfőnek.5 

 
 

II. A SZERZŐ ÉS MŰVE 
 
Megenbergi Konrád (Konrad von Megenberg, Conradus de Monte Puellarum) 
1309-ben született a Nürnberghez közeli Mäbenbergben, amely ma Georgens-
gmünd település része. Konrád egyike volt a 14. század legjelentősebb teológiai, 
hagiográfiai, filozófiai és természettudományi íróinak, a neve alatt összesen hu-
szonkét értekezés maradt fenn. Párizsi tanulmányait követően ugyanott magiszter 
(1334–1342),6 majd a bécsi István-dóm káptalani iskolájának rektora (ebből az 
iskolából szerveződött meg 1365-ben a bécsi egyetem). 1348-tól haláláig székes-
kanonok volt Regensburgban, noha többször is próbálkozott azzal, hogy bejus-
son Bécsbe a Habsburg hercegi udvarba, mindannyiszor sikertelenül; Konrád 
1374-ben halt meg Regensburgban.7  
 
5  Egy érdekes kísérlet Gisela Drossbach monográfiája Konrád Yconomicajáról (Die „Yconomi-

ca” des Konrad von Megenberg: Das „Haus” als Norm für politische und soziale Strukturen. 
[Norm und Struktur, 6]. Köln – Weimar – Wien, 1997), amelynek fő hangsúlya azonban szintén 
nem a földművelésen és az állattenyésztésen van, hanem sokkal inkább azon a kérdésen, hogy a 
ház, elsősorban Arisztotelész nyomán, mennyiben szolgálhatott Konrád számára mintaként a 
társadalmi és politikai struktúrák vizsgálatához, illetve az Yconomica maga mennyiben illeszt-
hető bele Konrád politikai gondolkodásának egészébe. 

6  Verger, Jacques: Venerabilis mater universitas Parisiensis. La présentation de l’université de 
Paris dans l’Yconomica de Conrad de Megenberg. In: Kerhervé, Jean – Rigaudière, Albert 
(éds.): Finances, pouvoirs et mémoire. Mélanges offerts à Jean Favier. Paris, 1999. 55–64; 
Courtenay, William J.: Conrad of Megenberg: The Parisian Years. In: Courtenay, William J. 
(ed.): Ockham and ockhamism: studies in the dissemination and impact of his thought (Studien 
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 99). Leiden, 2008. 303–328. 

7  Konrád életének és működésének az utóbbi idők talán legteljesebb, újabb dokumentumokkal el-
látott összefoglalását lásd: Fuchs, Franz: Neue Quellen zur Biographie Konrads von Megen-
berg. In: Märtl, Claudia – Drossbach, Gisela – Kintzinger, Martin (Hrsg.): Konrad von Megen-
berg (1309–1374) und sein Werk. Das Wissen der Zeit. München, 2006 (Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte. Beiheft. Reihe B, 31); további fontos szakmunkák a szerző életé-
ről és munkásságáról, a teljesség igénye nélkül: Feistner, Edith (Hrsg.): Konrad von Megenberg 
(1309–1374): Ein spätmittelalterlicher „Enzyklopädist” im europäischen Kontext. Wiesbaden, 
2011 (Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft, 18); Mai, Paul (Hrsg.): Konrad von 
Megenberg: Regensburger Domherr, Dompfarrer und Gelehrter (1309–1374). Zum 700. Ge-
burtstag. Ausstellung in der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg, St. Petersweg 11–13, 
27. August bis 25. September 2009. (Kataloge und Schriften. Bischöfliches Zentralarchiv und 
Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg, 26) Regensburg, 2009; Drossbach, Gisela: Neue 
Forschungen zur spätmittelalterlichen Rezeptionsgeschichte Konrads von Megenberg. Zeit-
schrift für bayerische Landesgeschichte 72. (2009). 1–17; Hayer, Gerold: Konrad von Megen-
berg: 1309 – 1374. In: Morsbach, Peter (Hrsg.): Ratisbona Sacra. Das Bistum Regensburg im 
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Az Yconomica című értekezését Konrád 1353/54-ben írta meg, regensburgi 
évei alatt. A mű mindössze egyetlen kéziratban maradt fenn teljes egészében, 
amely ma Sevillában található, de a dokumentum maga 1458-ban készült Né-
metországban.8 Egy másik, szintén németországi eredetű 15. századi papírkézirat 
csupán részleteket közöl Konrád művéből egy orvostudományi témájú kódex ré-
szeként; ezt a kéziratot ma a vatikáni Bibliotheca Apostolica őrzi.9 Ez a két kéz-
irat volt az alapja Sabine Krüger 1973 és 1984 között megjelent színvonalas kri-
tikai kiadásának, mely a Monumenta Germaniae Historica késő középkori állam-
elméleti munkákat megjelentető sorozatában látott napvilágot.10 

Megenbergi Konrád három nagy könyvre és egy ajánlólevélre osztotta az 
Yconomica-t; az ajánlólevélből tudjuk, hogy a mű – egyik – címzettje Bebenbur-
gi Lupold (1300 körül – 1363), a 14. század egyik fontos teológiai és politikai 
írója, 1353-tól haláláig pedig Bamberg püspöke volt. Mivel a dedicatio-ban 
Lupoldot már bambergi püspöknek nevezi Konrád, ez az 1353-as dátum a mű 
keletkezésének, vagy legalábbis a megírása kezdetének terminus post quem-je.11 
A mű pontos keletkezési idejét, Konrád saját egyéb művei, mint a Planctus 
ecclesiae in Germaniam alapján 1353 januárja és 1354 szeptembere közé lehet 
tenni.12 Az Yconomica három könyve sajátosan ötvözi Konrád egyéni elgondolá-
sait Arisztotelész, illetve általában a görög filozófia, valamint a Biblia és az egy-
házatyák tanításai kapcsán a helyesen megszervezett háztartásról, amely az antik 
társadalomfilozófia elvei szerint magának a helyesen szervezett államnak a mo-
dellje is egyben.13 Maga az oikonómia kifejezés, Arisztotelész Politikája szerint 
azt a tudományt takarja, amelynek célja végső soron a vagyonszerzés és a gaz-
daggá válás (nem véletlen, hogy végül az európai nyelvek nagy részében az 

                                                                                                                         
Mittelalter. Ausstellung anläßlich des 1250 jährigen Jubiläums der kanonischen Errichtung des 
Bistums Regensburg durch Bonifatius 739–1989, Diözesanmuseum Obermünster Regensburg, 
Emmeramsplatz 1, 2. Juni bis 1. Oktober 1989. (Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, 
Diözesanmuseum Regensburg. Kataloge und Schriften, 6) München – Zürich, 1989. 167–170; 
Weber, Margit: Konrad von Megenberg. Leben und Werk. Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg, 20. (1986) 213–324. 

 8  Sevilla, Biblioteca Colombina, 7–7–32, ff. 1r–148v. 
 9  Città del Vaticano, Bibliotheca Apostolica, Pal. lat. 1252, ff. 96r–109r. 
10  Krüger, Sabine (Hrsg): Die Werke des Konrad von Megenberg. Teil 3: Ökonomik (Yconomica). 

3 Bände (MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters, 3, 1–3). Stuttgart, 1973–1984. 
11  Konrad von Megenberg, Yconomica I, 15: Reverendo in Christo patri domino Lupoldo de Be-

benburg, venerabili Bambergensi episcopo, Conradus de Montepuellarum ecclesie Ratisponensis 
canonicorum minimus, quicquid gratitudinis ac felicitatis promittit omnium virtutum magistra.  

12  Scholz, Richard (Hrsg.): Die Werke des Konrad von Megenberg. Teil 1: Planctus ecclesiae in 
Germaniam (MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 2,1). Leipzig, 1941. 5; Ibach, 
Helmut: Leben und Schriften des Konrad von Megenberg. Berlin, 1941. 44. 

13  Az Yconomica és a háztartástannal foglalkozó antik előképeiről lásd: Krüger, Sabine: Zum Ver-
ständnis der Oeconomica Konrads von Megenberg. Griechische Ursprünge der spätmittelalter-
lichen Lehre vom Hause. Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters, 20. (1964) 
475–561. 
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oikonomía szóból származik magát a közgazdaságtant jelentő kifejezés);14 ezzel 
szemben a szofista szerzők már a háztartástan praktikus kérdéseivel foglalkoz-
tak, ugyanakkor ezt a gyakorlatias megközelítést alapvetően háttérbe szorította 
náluk az oikonomía retorikai és dialektikai alkalmazása, ahol a ház sokkal inkább 
a család metaforája lett, a „háztartástan” a család, még inkább pedig az emberek 
kisebb vagy nagyobb közösségeinek az összetartását, „gondozását” előmozdító 
ismeretté vált – vagyis a par excellence politikává!15 Ez a szofista gondolat aztán 
teret nyert az iszlám oikonomía-irodalomban is, onnan pedig egyenes út vezetett 
a középkor keresztény filozófiájába; végül maga Konrád is úgy véli, hogy a ház 
nem csupán kövek és gerendák együttese, de hozzátartoznak még a benne élő 
emberek is, akiket a ház a külső veszélytől véd meg, a ház így a személyek kö-
zösségévé válik.16  

Az Yconomica első könyve a házastársi, szülői és gyermeki közösség (socie-
tas coniugalis, parentalis, herilis), vagyis a család (Primus liber est de regimine 
domestico popularium hominum), a második könyv a fejedelmi és császári ud-
vartartás (Liber secundus est de regimine curie principum temporalium et 
precipue Cesaris augusti), míg a harmadik könyv az „isteni ház” (Liber tercius… 
de domibus divinis), vagyis az egyház dimenziójából mutatja be a „háztartás-
hoz”, vagyis a közösség megszervezéséhez szükséges gyakorlati tennivalókat. 
Látható, hogy a kisebből halad a nagyobb felé, az egyének családjától a hívők 
mindent átfogó „családjáig”. A könyveket tovább tagolja még értekezésekre 
(tractatus) és fejezetekre (capitula), így az egész műnek egyfajta négyes tagolást 
biztosítva (összmunka – könyvek – értekezések – fejezetek).17 

Az Yconomica egészét teljes egészében áthatja a hasznosság, az utilitas esz-
méje. Ez leginkább az értekezéseken belüli fejezetek elrendezésében érhető tet-
ten: az első könyv harmadik értekezésében olvashatunk többek között a legfon-
tosabbnak tartott ház körüli munkákról, illetve az azokat ellátó személyekről, a 
földművesről (de agricola), a szőlőművesről (de servo vineatore) és a kertészről 
(de servis viredis artem), de hasonló felosztással találkozni a gabonafélék, gyü-
mölcsök, gombák és állatok (külön bemutatva a négylábúakat, szárnyasokat, ha-
lakat) esetében is, méghozzá oly módon, hogy az egyes növény- és állatfajok kö-
zül melyik kerül ételként az asztalra, vagyis hogy mennyire hasznosak a háztar-
 
14  Arisztotelész: Politika 1253 b 12–13; Uő: Nikomakhoszi etika 1094 a 9. 
15  Krüger: Oeconomica Konrads von Megenberg, 482–484. 
16  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 24–25 (I. 1, 2): Domus non simpliciter dicitur. Est enim 

domus cooperimentum lapidibus et lignis fabricatum, ut hominem a caumatibus et ymbribus 
defendat; et sic domo yconomus utitur pro receptaculo sui et suorum. Est eciam domus com-
munitas ex personalibus communicacionibus primo secundum naturam humanam constituta sub 
actibus cottidianis convivendi ad necessitatem vite humane racionabiliter ordinata; vö. Krüger: 
Oeconomica Konrads von Megenberg, 484, 23. jegyzetben a további példákat, elsősorban 
Brügge-i Bertalant, amelyek párhuzamba állíthatóak Konrád gondolataival. 

17  Fasbender, Christoph: Funktionalisierte Naturkunde in Konrads von Megenberg „Yconomica” 
– und im „Buch der Natur”. Mediaevistik, 9. (1996) 77–90, itt: 80. 
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tás számára.18 Az utilitas eszméje azonban ennél sokkal explicitebb módon is ki-
fejezésre jut Konrádnál,19 mégpedig abban, hogy az Yconomica elsősorban feje-
delemtükör, amelynek célja a fejedelmi gyermekek (és az életrajzi adatokból tud-
juk, hogy elsősorban IV. Rudolf osztrák herceg gyermekei, Albert és Lipót) 
számára készült mű a (politikai) háztartástanról, vagyis a „háztartástanról”, mint 
az államszervezés és kormányzás helyes mikéntjéről.20 Christoph Fasbender az 
írói szándék (és részben a megvalósulás) szerint két részre osztja az Yconomica-
ban foglaltakat: egyfelől a konkrét ismeretet és praktikus tudást közlő, például 
állatokat, növényeket felsoroló, mesterségeket korrekt módon ismertető fejezete-
ket, másrészt viszont az allegorikus részleteket, ahol többek között a természeti 
jelenségek, élőlények demonstrálják az erkölcsös, vagy éppen erkölcstelen visel-
kedést; az Yconomica ez utóbbi részei akár kifejezetten exemplumként, példázat-
gyűjteményként is felfoghatók, amelyek célja az építő jellegű tanítás és nevelés, 
míg az első csoportba tartozó gyakorlati ismeretek nem is annyira talán a feje-
delmi utódok, sokkal inkább a környezetükhöz tartozó mesteremberek, illetve az 
udvar mindennapi életéről gondoskodó tisztviselők számára készültek.21 

 
 

III. AZ YCONOMICA TANÍTÁSAI A SZŐLŐMŰVELÉSRŐL  
ÉS A BORKÉSZÍTÉSRŐL 

 
Az Yconomica első könyvének harmadik értekezése foglalkozik a fejedelmi ud-
varban szolgálatot teljesítő személyekkel, elsősorban azokkal, akiket a házon be-
lül foglalkoztatnak valamilyen bizalmi állásban (káplán, orvos, írnok, egyéb ad-
minisztratív személyzet stb., ezeket servi honesti néven említi), illetve azokkal, 
akik az udvar ellátásában vesznek részt, az udvartartás gazdasági életének nélkü-
lözhetetlen szereplői (a földművelés különböző ágaiban dolgozó és kézműves 
mesterek, ezek összefoglaló neve a servi utili).22 Konrád az első könyv, harmadik 
értekezés harminckilencedik fejezetében mutatja be a szőlőműves (vineator) te-

 
18  Fasbender: Funktionalisierte Naturkunde, 81. 
19  Konrad von Megenberg, Yconomica 15 (dedicatio): Preopto vos, inquam, meis in dicendis ame-

nis humane felicitatis dotibus preornandis omnium per virtutum magistram, quantum vos eadem 
sanctarum virtutum nutrix, utpote divina philosophia, iam magistrasse videtur; uo. [2], 181 (II. 
4, 5):  

20  Drossbach: Yconomica, 27–29; Fasbender: Funktionalisierte Naturkunde, 87; Konrad von Me-
genberg, Yconomica [2] 181 (II. 4, 5): Filii principum in yconomicis instruantur doctrinis. 

21  Fasbender: Funktionalisierte Naturkunde, 88. 
22  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 159 (I. 3, 17): Consequenter de servis utilibus videa-

mus, qui apibus victualia querentibus similantur et que de castris sollicitantur custodiamque 
adhibent rebus domus; que eciam ad opera exeunt et convehunt necessaria vel que intus 
operantur distribuendo et ordinando allata; a Konrád által felállított rangsorhoz lásd Rösener, 
Werner: Hofämter an mittelalterlichen Fürstenhöfen. Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters, 45. (1989) 485–550, itt: 511–512. 
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vékenységét, részletesen kitérve a tőkék megmunkálásának fázisaira, a borok tí-
pusaira, valamint a borok élettani hatásaira. Konrád legfőbb forrása itt Albertus 
Magnus (Nagy Szent Albert, Albert von Lauingen, 1200 körül – 1280) De vege-
tabilibus című nagyszabású botanikai témájú összefoglalása volt.23 A követke-
zőkben az Yconomica szőlőműveléssel kapcsolatos megállapításait foglaljuk ösz-
sze röviden, vázlatosan. 

A terepkijelölésről Konrád – Albertus Magnus nyomán – megállapítja, hogy 
alapvető különbség figyelhető meg a síkságon, illetve a dombos, vagy hegyvidé-
ki területeken termelt szőlők között: az előbbi esetében az ültetvények magasabb 
termésátlagot hoznak, ugyanakkor a magaslati szőlőültetvényeken a termés mi-
nősége kedvezőbb, miközben a mennyisége kevesebb.24 

Nem csupán a domborzati viszonyokat, de egyéb szempontokat is figyelembe 
kell venni a szőlőültetvények kijelölésénél: ilyen például az, hogy melyik égtájon 
(földrajzi régión) fekszik az ültetvény, milyen irányból érik a szelek a tőkéket, 
valamint az, hogy az általános éghajlati viszonyok milyen hatással vannak a sző-
lőtermés mennyiségére, illetve minőségére (így például délen és keleten kedve-
zőbb, északon viszont gyengébb minőségű lesz a bor).25 A szelek iránya sem kö-
zömbös a termés minősége és mennyisége szempontjából: az északi szél – Kon-
rád szerint – bőségesebb, míg a déli szél minőségibb termést eredményez.26 

A művelés előkészítése során fontos figyelembe venni a talaj minőségét is: az 
Yconomica szerint a szőlőművelés számára a legelőnyösebb a laza szerkezetű, 
porózus, illetve a kifejezetten köves talaj, valamint ha ezek a talajtípusok vegye-
sen jelennek meg. A vörös talaj ellenben kedvezőtlenül hat a termésre.27 A válto-
zatos éghajlat- és talajviszonyok eredményeképp az egyes régiókban eltérő lehet 
a szőlő, illetve az ebből készülő bor minősége; ezeket a különböző típusú szőlő-
 
23  Meyer, Ernst – Jessen, Karl (Hrsg.): Alberti Magni ex ordine Praedicatorum de vegetabilibus 

libri VII, historiae naturalis pars XVIII. Berlin, 1867; Paszewski, Adam: Les problèmes phy-
siologiques dans „De vegetabilibus et plantis libri VII” d’Albert von Lauingen. In: Actes du XIe 
Congrès International d’Histoire des Sciences. Varsovie, Torùn, Kielce, Cracovie, 24–31 Août 
1965. 5. kötet. Wroclaw, 1968. 323–330; Stannard, Jerry: Identification of the plants described 
by Albertus Magnus, „De vegetabilibus”, lib. VI. Res publica litterarum, 2. (1979) 281–318. 

24  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 207 (I. 3, 39): Campi plani vites habent frondosiores ac 
uberiores ad vini quantitatem, sed montes nobiliores habent vites et melius vinum, quamvis 
minus in quantitate; Albertus Magnus, De vegetabilibus, 656 (VII § 171). 

25  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 207: Respicere igitur habet vineator ad terre qualitates, 
ad plagas mundi, puta ad orientem et occidentem, meridiem et septentrionem, et ad qualitates 
ventorum volancium ab eis, quoniam vinea in regionibus frigidis et temperatis situanda est ad 
meridiem et orientem; nam ex illis nobilitatur vinum. Sed in calidissimis aut in distemperatis 
locis valet, si convertitur ad aquilonem. 

26  Uo. 208: Dixi eciam respiciendum esse ad ventos, quoniam aquilo ventus vites fecundat, et 
auster nobilitat, quorum racio naturalibus reservatur. 

27  Uo. 207–208: Vitis autem appetit locum pinguem et clivosum, qui si rarus sit et porosus, nigro 
lapide faciliter putrescente immixtus, optime fructificabit; Konrád a lapis niger-t nem részletezi, 
de vélelmezhetjük, hogy a vulkanikus eredetű talajra, mint a szőlőműveléshez legoptimálisabb-
ra gondolhat. 
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fajtákat nem szabad vegyesen telepíteni.28 Konkrét példát is említ erre Konrád, 
jelesül a Bozen (ma Bolzano, Dél-Tirol, Olaszország) környékéről származó, te-
hát elsősorban hegyvidéki jellegű szőlőfajtát, amelyet alacsonyabb fekvésű terü-
leteken kezdtek el termelni, amelyből nagyobb termésátlagot, de gyengébb mi-
nőséget biztosító bort lehet előállítani, a szőlőművesek azonban „nagy mennyi-
séget, semmint jó minőséget akartak” (quia vineatores ipsarum pocius volunt 
multitudinis quantitatem quam bonitatis qualitatem).29 Konrád panasza a vegyes 
minőségű borra egyébként összefügghet azzal is, hogy a 14. század közepére a 
Német-római Birodalom piacain többféle bor is megjelent, ezek közül a Welsch 
volt az, amelyik a Birodalom itáliai területeiről származott, a Bassano (Konrád-
nál vina Bosanica) az Alpok déli lejtőiről, míg a Rainfal az Alpoktól északra 
fekvő birodalomrészekről.30  

A szőlőtőke elültetésére februárban, illetve márciusban kell sort keríteni, a 
tőkéket pedig megfelelő mélységben kell elültetni: ez azért fontos, mert tavasszal 
lesz ideje a tőkének gyökeret ereszteni, illetve mert így a nyári hőség a csemeté-
ket nem égeti ki. A metszés időpontja ugyancsak február, amelynek során három 
dologra kell figyelni: úgymint az elvárt terméshozamra, az ágak növekedésére, 
valamint az új hajtásokra – ez utóbbit természetesen nem szabad eltávolítani (tria 
precipue sunt attendenda, videlicet spes fructuum, successio palmitum et ser-
vacio vitium).31 Általános elgondolás Konrád, illetve Albertus munkáiban, hogy 
a ritkább, de hosszabb ágak gazdagabb termést hoznak, vagyis a metszésnél első-
sorban arra kell ügyelni, hogy ne nőjenek túl sűrűn az ágak.32 A hűvösebb éghaj-
laton azonban szükséges a szőlő rendszeres kocsolása annak érdekében, hogy a 
szemek több napfényt kapjanak, így nagyra nőjenek.33 

A szüret időpontjának megválasztása nagyon fontos: erre elsősorban akkor 
kerül sor, amikor a töppedés első jelei már látszanak (uva arilli), és amikor a 

 
28  Uo. 208: Cum igitur fimus inconveniens vineis commiscetur, redduntur vina minus sapida et 

corrupta magis. 
29  Uo. 208. 
30  Josef Nössing: Bozens Weinhandel im Mittelalter und in der Neuzeit. In: Ferdinand Opll 

(Hrsg.): Stadt und Wein. (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, 14) Linz, 1996. 
181–192; Matheus, Michael: La viticoltura medievale nelle regioni transalpine dell’Impero. In: 
Archetti, Gabriele (ed.): La civiltà del vino: Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo 
al Novecento. Atti del convegno: Monticelli Brusati – Antica Fratta, 5–6 ottobre 2001. (Atti 
delle Biennali di Franciacorta, 7) Brescia, 2003. 91–121, itt: 116. 

31  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 208–209; vö. Albertus Magnus, De vegetabilibus, 656–
657 (VI § 172–174). 

32  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 209; vö. Albertus Magnus, De vegetabilibus, 657 (VI § 
173). 

33  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 209: In frigidis autem terris oportet depampinare vites, 
id est aliquos pampinos decerpere tempore, quo pampini vitis adhuc sunt ita teneri, quod quis 
crepat eos digitis stringentibus. Tunc enim cicius maturescunt uve et pinguiores fiunt; sed in 
ardentibus locis pocius operiende sunt uve quam depampinande; vö. Albertus Magnus, De 
vegetabilibus, 658 (VI § 178). 
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szemek már majdnem fekete színűek.34 Konrád figyelmet szentel a szüretelést 
követően az újbor tárolásának is: a szőlősgazda gondot kell, hogy fordítson a 
megfelelő fényviszonyokra (észak felől világos, dél felől sötét a pince), a füst-
mentes környezetre, valamint a száraz és szilárd padlózatra; a még nem eléggé 
érett bort télen zárt edényekben kell tárolni.35 

A továbbiakban néhány, mai szemmel nézve meglehetősen furcsa gyógymó-
dot sorol fel a szerző, ahol a szőlő és a bor a legkülönbözőbb alkalmazási lehető-
ségeivel találkozhatunk: az elégetett szőlőtő hamuja némi zellerlevéllel keverve 
enyhíti a rossz szájszagot, de az arra hajlamosaknál epilepsziát okozhat; ugyanez 
az anyag a terhes nők számára sem javallott, mivel szemfájást okoz, fokozza a vi-
zelési ingert, és menstruációt okoz (!) számukra (Est eciam malum pregnantibus, 
quia vi suare solvit retinaculum fetus et provocat urinam et menstrua).36  

 
 

IV. ÖSSZEGZÉS 
 
A fentiekben Megenbergi Konrád Yconomica című politikai értekezésének agrár-
tudományi vonatkozásait vizsgáltuk meg. Láthattuk, hogy Konrád értekezésében, 
amely kimondottan államelméleti természetű munka, meglehetősen kevés eredeti 
információt találhatunk a szőlőművelésről és borkészítésről, ezekben a szakmai 
kérdésekben szinte kizárólag Albertus Magnus-ra – s így közvetve Arisztotelész-
re – támaszkodik. Az Yconomica vonatkozó részeit azonban mégsem tekinthet-
jük teljesen értéktelen kompilációknak, ugyanis ezek a szakmai fejezetek, figye-
lembe véve Fasbender tipológiáját, közvetlen gyakorlati útmutatóul készültek az 
adott szakmákban dolgozók, de különösen azon trónörökösök számára, akiknek 
Konrád eredetileg a munkáját szánta. Világos persze, hogy az Yconomica egyéb-
ként terjedelmes agrártudományi ismertetői színvonalukat tekintve nem érnek fel 
az antikvitásban, vagy a kora középkorban keletkezett római, bizánci és arab me-
zőgazdasági értekezésekkel, de az olvasóközönsége elsősorban nem is a birtokos 
nemesség, hanem egy dinasztia leendő uralkodói voltak, akik számára sokkal in-
kább a világi állam, az egyház és a gazdaság összefüggéseire kellett rávilágítania 
a szerzőnknek. A tanulmány korántsem tekinthető befejezettnek: a kutatás szá-
mára további lehetőséget kínál Megenbergi Konrád másik, talán még az Ycono-
mica-nál is fontosabb értekezésének, a német nyelvű Buch der Natur-nak a me-

 
34  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 210; vö. Albertus Magnus, De vegetabilibus, 659 (VI § 

179). 
35  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 210–211: Debet enim cella vinaria ad aquilonem esse 

aperta et lumen ibidem habere, sed claudi ad meridiem et ibidem obscurari; sit eciam ab omni 
fetente et vaporante remota; pavimentum habeat solidum et siccum; vö. Albertus Magnus, De 
vegetabilibus, 659 (VI § 181). 

36  Konrad von Megenberg, Yconomica [1] 211; vö. Albertus Magnus, De vegetabilibus, 480–481 
(VI § 281), 660 (VII § 182). 
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zőgazdasággal, azon belül is a szőlőműveléssel kapcsolatos fejezeteinek az elem-
zése, valamint az Yconomica további, a földműveléssel és állattenyésztéssel fog-
lalkozó fejezeteinek elemzése; mindez kiegészíthető a nyugat-európai tudomá-
nyosságban (az irodalom-, történelem-, kommunikáció- és médiatudományban) 
már meghonosodott publikumkutatással, megvizsgálva azt, hogy ki is alkothatta 
az – explicit és implicit – olvasóközönségét a középkor politikai értekezéseiben 
felbukkanó mezőgazdasági témájú értekezéseknek.37 

 
37  A középkori Publikumforschung koncepciójához lásd: Bühler, Arnold – Miethke, Jürgen (Hrsg.): 

Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert. München, 1992. 



GYÖRKÖS ATTILA 
 

A FRANCIA DIPLOMÁCIA  
ÉS AZ 1506-OS HABSBURG–MAGYAR HÁBORÚ 

 
 
 
 
 
Miután II. Ulászló és Foix-Candale-i Anna 1502-es házassága révén rokoni kap-
csolat alakult ki a Valois és a Jagelló dinasztia között, a két ország diplomáciai 
és személyes kapcsolatai felélénkültek. Ennek egyes részleteit korábbi tanulmá-
nyunkban már tárgyaltuk.1 A magyar–francia kapcsolatoknak van azonban egy 
elfeledett, sem a hazai,2 sem a francia történészek által fel nem dolgozott epizód-
ja, nevezetesen az 1506-os francia követjárás története. Jean d’Autun, XII. Lajos 
krónikása hosszas beszámolót közölt arról, hogy uralkodója követeket küldött I. 
Miksa római királyhoz ebben az évben. A küldöttek éppen a magyar–osztrák há-
ború kellős közepén érkeztek a Habsburg udvarba, így a leírás hazai szempont-
ból is értékes adatokat tartalmaz. A krónikás nem utalt rá, de a velencei Marino 
Sanuto tollából ismerjük, hogy ezzel párhuzamosan XII. Lajos Magyarországra 
is küldött megbízottakat, akiknek itteni tevékenységéről csak áttételes informáci-
óink vannak. A kettős diplomáciai delegáció története érdekes részletekkel szol-
gálhat úgy a nemzetközi kapcsolatok, mint a magyar történelem szempontjából.  

Az alábbiakban azt kívánjuk bemutatni, hogy a két uralkodóház kapcsolatai a 
korábbi évtizedekhez és a földrajzi távolságokhoz képest igencsak felélénkültek 
a 16. század elején. Ennek okai között a politikai tényezők a leglényegesebbek, 
de a diplomáciai viszonyokat befolyásolták azok a személyes szálak is, amelyek 
a két ország uralkodói között létesültek. 
 
 

A KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI HÁTTERE 
 
XII. Lajos francia király (1498–1515), aki a Milánóban korábban uralkodó 
Visconti családdal anyai ágon rokoni kapcsolatban állt, a gazdag hercegség meg-
szerzését tartotta legfontosabb céljának. 1500-ra sikerült is stabilizálnia helyzetét 

 
1  Györkös Attila: II. Ulászló házassága és a francia diplomácia. In: Acta Academiae Agriensis 

Nova Series Tom. XXXIX. Sectio Historiae. Eger, 2012. 89–102. 
2  Sőt, E. Kovács Péter szerint 1502–1510 között nem mutatható ki érdemi tárgyalás XII. Lajos és 

II. Ulászló között. E. Kovács Péter: Magyar–francia diplomáciai kapcsolatok a 16. század ele-
jén. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla – Oborni 
Teréz. Bp., 2008. 176. 
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az egy évvel korábban elfoglalt tartományban, ezután pedig igyekezett konszoli-
dálni uralmát Észak-Itáliában. A terület névleges ura Miksa német-római császár 
(illetve ekkor még csak római király) volt, így a francia uralkodó tőle kérte a 
hercegségbe való beiktatást. Három alkalommal, 1501-ben a trentói, 1504-ben a 
blois-i és 1505-ben a hagenaui szerződés révén próbálta elérni célját. A megegye-
zések értelmében Lajos 100 000 frankot fizetett volna Milánóért, lányát, Klau-
diát pedig hozzáadta volna Miksa unokájához, Habsburg Károlyhoz (a későbbi 
V. Károly császárhoz), akiknek leszármazottai örökségként kapták volna meg a 
hercegség feletti szuverenitást.  

1506 májusa után Franciaország azonban nagyon kényes helyzetbe került a 
nemzetközi porondon, mert Lajos a tours-i rendi gyűlés alkalmával bejelentette, 
hogy Klaudiát saját kijelölt utódjával, Angoulême-i Ferenccel (a későbbi I. Fe-
renc királlyal) jegyezte el.3 A váltás lényege abban állt, hogy mivel XII. Lajos-
nak nem volt fiú örököse, sőt ebben már nem is reménykedhetett, a legközelebbi 
oldalági rokonnal, Ferenccel kívánta biztosítani a Valois-ház franciaországi ural-
mát. Az új helyzet azonban szakítást jelentett a Habsburgokkal kötött korábbi di-
nasztikus szerződésekkel, ezért Lajos mindent megtett azért, hogy a nagyhatal-
makkal elfogadtassa döntését. 

Diplomáciai erőfeszítéseinek részeként követeket küldött Angliába,4 Miksá-
hoz5 – és ahogy az alábbiakban látni fogjuk – a magyar udvarba is. A megözve-
gyült spanyol Aragóniai Ferdinándot azzal kívánta magához kötni, hogy hozzá-
adta rokonát, Germaine de Foix-t (a magyar királyné unokatestvérét), valamint 
támogatta kasztíliai trónigényét Ferdinánd vejével, Habsburg Szép Fülöppel 
szemben.6 

A Miksához küldött követség útja és tevékenysége részletesen megtalálható 
Jean d’Autun krónikájában. Ismertetése azért érdemel teret, mert számos hazai 
vonatkozása is van, például az 1506-os Habsburg–magyar konfliktust illetően.  

A követek célja – ahogy fentebb már említettük – az volt, hogy magyarázatot 
adjanak arra, XII. Lajos miért mondta fel a Habsburgokkal kötött dinasztikus 
megállapodást, ugyanakkor próbálják elérni, hogy Miksa mégis iktassa be a mi-
lánói hercegségbe Valois Klaudiát és jövendőbeli örököseit.7 A feladatra tapasz-
talt és nagy jövő előtt álló politikusokat választott ki a francia uralkodó. A követ-

 
3  Quilliet, Bernard: Louis XII. Paris, 1986. 314–333. 
4  Le Fur, Didier: Louis XII. Un autre César. Paris, 2001. 187–188. Az 1506 júniusában Londonba 

küldött követ, Claude de Seyssel feladata VII. Henrik leszerelése volt. L. erről: Eichel-Lojkine, 
Patricia – Vissière, Laurent (éds.): Claude de Seyssel: Les louenges du Roy XII (1508). Genève, 
2009. 15–16 és 95. 8. jegyz. 

5  Chroniques de Louis XII par Jean d’Auton. Ed. Maulde la Clavière, René, Paris 1891. t. IV. 51–
61. [a továbbiakban: Chroniques de Louis XII…]. 

6  Guicciardini, Francesco: Histoire d’Italie. Paris, 1996. lib. VII, cap. II., 492. (a szöveget francia 
fordításban olvastam) és Baumgartner, Frederic J.: Louis XII. Paris, 1996. 190–191. 

7  Chroniques de Louis XII… 59–60. 
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ség vezetője François Rochechouart, Toulouse sénéchalja,8 aki később, 1508-tól 
a francia kézen levő Genova kormányzója lett.9 Másik tagja, a gyakorlati tárgya-
lások lebonyolítója, Antoine du Prat (1463–1535), az államtanács egyik tisztvise-
lője (maître des requêtes), később a párizsi parlament elnöke, I. Ferenc jövendő-
beli francia király nevelője és kancellárja.10  A velencei Marino Sanuto szerint 
ugyan a követség vezetője Accurse Mainier volt, de ez nyilván tévedés, mert ő az 
éppen ekkor Magyarországra küldött francia delegáció vezetője lett, ahogy ké-
sőbbi tudósításaiból kiderül.11 

 
A MIKSÁHOZ KÜLDÖTT KÖVETSÉG MEGPRÓBÁLTATÁSAI  

ÉS A HÁBORÚ FRANCIA INTERPRETÁCIÓJA 
 
A követség hányattatott sorsa nagyon jól példázza, mi vár egy olyan delegációra, 
amely nem baráti országba indul és nem jó híreket kénytelen tudósítani. A fran-
cia krónikás szerint Rochechouart-ék 1506. május 25-én indultak el, miután futár 
révén értesítették Miksát jövetelükről.12 Útjuk a következő volt: Tours, Orléans, 
Troyes, Bar-le-Duc, Nancy, Strassbourg, Stuttgart, Ulm, Regensburg, Linz. Mi-
vel ekkor a birodalmi udvar Karintiában tartózkodott, a császár további utazásra 
kötelezte a franciákat, amit az érezhetően fáradt Rochechouart már nem vállalt, 
így Linz-ben megpihentek,13 de mivel semmilyen további üzenet nem várta őket 
több mint egy hétig, ők kényszerültek felvenni a kapcsolatot Miksával. A válasz 
szerint a stájerországi Eisenerz-be kellett utazniuk, ide augusztus elsején érkez-
tek meg, de itt is csak egy levél várta őket, tudatva, hogy a császár éppen Graz-
ban tartózkodik. Miután négy napos út után odaérnek,14 a császár már elutazott, 
így további két hétig kellett várniuk, míg újabb információkat szereztek. Futárt 
küldtek a császárhoz, aki ezúttal Leobenbe kérette őket, így újabb három napot 
utaztak.15 Miksa két nap múlva valóban megérkezett ide, majd másnap fogadta a 
franciákat. 

 
 8  Moreri, Louis: Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et 

profane… Paris, 1732. t. V. 536.  
 9  Le Fur: Louis XII, 209. 
10  1525-től Sens érseke, 1528-tól bíboros. http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1527-ii.htm#Prat 

[letöltés: 2012. szeptember 30.] 
11  „di oratori vanno, uno al re di romani, videlicet domino Acurzio, fo qui horator, e l’altro al re di 

Hongaria…” In: I diarii di Marino Sanuto. Per cura di Berchet, Guglielmo. Venezia, 1881. (a 
továbbiakban: Sanuto) t. VI. 357. 1506. június 22. 

12  Chroniques de Louis XII… 52–53. Sanuto majdnem egy hónappal később, június 22-én tudósít 
a francia követségek küldetéséről. Ld. a fenti jegyzetet. 

13  A követség július 27-én már biztosan ott tartózkodott. Ld. alább a 39. jegyzetet. 
14  A két település közötti távolság 83 km, így a beszámoló által említett négy nap kicsit túlzásnak 

tűnik. 
15  Itt is túlzásnak tűnik az út: Graz és Leoben egymástól 61 km-re van. 
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Ha tehát Jean d’Autun dátumát az indulásról és a többi időtartamról elfogad-
juk, XII. Lajos követei augusztus 25-én, három hónapos folyamatos vándorlás 
után nyertek kihallgatást a Habsburg uralkodónál. 

A krónikás maga is megpróbált magyarázatot találni Miksa halogatására. Sze-
rinte a császár nem szerette volna, ha a küldöttek megismerik haderejét és az ép-
pen folyó (de közben, július 19-én békével már lezárt) magyarországi hadjárat 
eseményeit. Miksa félelme jogosnak tűnhetett, hiszen a franciák valóban kíván-
csiak voltak ezekre a részletekre. Nem tudjuk, hogy Rochechouart-ék honnan sze-
reztek információkat, Autun mindenesetre elég megvetően ír a Magyarországgal 
hadban álló osztrák csapatok állapotáról: „a római király alakoskodott és egyálta-
lán nem beszélt a mondott követekkel, hogy azok ne juthassanak el őhozzá, ne lás-
sák és ne ismerhessék meg haderejét, amely annyira szegényes és rendezetlen 
volt, hogy a franciáknak a világ minden kincséért sem mutatta volna meg, mivel 
emberei nagyon kevesen voltak és olyan mezítelenek, mint az arabok.”16  

A Habsburg szövetséggel való látványos szakítás, amit XII. Lajos dinasztikus 
tervei okoztak, könnyen háborúhoz is vezethetett volna, így nem csoda, hogy a 
francia király érdeklődött Miksa katonai ereje felől. Nem volt ez másképp a ve-
lük szembenálló magyarok tárgyában sem. A követek beszámolója szerint: „[a 
magyarok] sokkal erősebbek voltak nála [Miksánál], mert míg a francia követek 
Linz-ben tartózkodtak, a magyarok, majd’ egy mérföldnyire a római király táborá-
tól, felégettek 35 falut, anélkül, hogy bármilyen figyelmeztetés eljutott volna hozzá-
juk [a császáriakhoz].”17 A történet minden bizonnyal arról a magyar betörésről 
szól, amelynek során Hédervári István emberei Bécs környékén fosztogattak.18  

A krónika beszámolója a háború okairól pontatlan és idejétmúlt információ-
kat közöl. Eszerint az 1506 májusában, a francia követség érkezéséről hírt vivő 
futár (herold) „a rómaiak királyát Magyarországon, haditáborban találta, mert 
háborút viselt az ország egyik grófja, István gróf ellen, mivel az a magyar király 
lányát szerette volna feleségül venni, akit pedig a római király a kasztíliai király 
fiához szeretett volna hozzáadni.”19 Autun a konfliktus lényegét minden hibája 
 
16  „…Roy des Rommains, lequel faisoit toutes ses dissimullations et esloing de parler ausditz 

ambassadeurs, affin qu’il n’allassent par devers luy et qu’ilz n’eussent veue et cognoissance de 
l’armée, qu’il avoit tant pouvre et desordonnée que a iceulx Françoys  ne l’eust voulu monstrer 
pour chose du monde; car ses gens estoyent a peu de nombre et nudz comme Arabbes.” Chro-
niques de Louis XII… 54–55. 

17  „les Hongres, qui plus puissans de beaucoup estoyent que luy; car estans lesditz ambassadeurs a 
Lins, iceulx Hongres, jucques a une lieue pres du camp du Roy des Rommains, brullerent trente 
et cinq villaiges de ses pays, sans ce qu’il leur donnast ung seul allarme.” Chroniques de Louis 
XII... 55. 

18  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 12. kötet. 12. fejezet. Digitalizált változata: 
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0012/907.html [letöltés: 2012. szeptember 30.] 

19  „[Lequel ayrault] en tant qu’il arriva en Ongrye, ou trouva ledit roy des Rommains en camp, 
faisant la guerre a ung conte du pays, nommé le conte Estephe, pour ce qu’il vouloit avoir la fille 
du roy de Hongrie, que le roy des Rommains vouloit avoir pour le filz du roy de Castille.” 
Chroniques de Louis XII... 52. 



A FRANCIA DIPLOMÁCIA ÉS AZ 1506-OS HABSBURG–MAGYAR HÁBORÚ 

 

61

ellenére alapvetően jól ragadta meg. Az 1506-os osztrák–magyar háború ugyanis 
abból a vetélkedésből született, amely a magyar trón jövőjéről szólt. Nevezetesen 
arról, hogy miután Ulászlónak 1503-ban lánya született, a fiatal Annát sürgősen 
eljegyezte Miksa unokájával, az ugyanezen évben született Habsburg Ferdinánd-
dal – ő a szövegben említett kasztíliai király, Szép Fülöp, Aragóniai Ferdinánd 
unokája.  

Az Autun által megnevezett „István gróf”, azaz Szapolyai István szepesi is-
pán és nádor ekkor már nem élt, hét évvel korábban, 1499-ben meghalt.20 Ellen-
ben János fia (a későbbi magyar király), maga is szepesi ispán,21 valóban töreke-
dett Jagelló Anna kezének megszerzésére, és törekvéseinek az 1505. februári or-
szággyűlésen kívánt érvényt szerezni.22 Miután erre nem kerülhetett sor, a ma-
gyar politikai élet valójában két táborra szakadt: Ulászló a korábbi, Habsburg-
szerződés betartása mellett állt ki, és az 1505. október 13-i rákosi végzéseknek 
(amelyeknek értelmében halála után nemzeti királyt kell választani) ellentmond-
va 1506 márciusában elfogadta az esetleges Habsburg-trónöröklést. Miután 
azonban Miksa júniusban fegyverrel kívánt érvényt szerezni érdekeinek és hadat 
indítva betört Magyarországra, a királyság (Ulászló kényszerű beleegyezésével) 
egységesen lépett fel az agresszorral szemben. Ez sikertelen próbálkozásnak bi-
zonyult. A császár csapatai felprédálták és elfoglalták a mai Burgenlandot, Csal-
lóközt, Pozsonyt és Sopront, aminek hatására a magyarok békét kértek.23 

Jean d’Autun a két ellenséges fél közötti tárgyalásokról is beszámol. Infor-
mációi szerint az akkor Bécsben tartózkodó Miksa egy lovagot küldött a béke 
előmozdítása érdekében a magyar haderő táborába, de a köznemesség (la com-
mune gent) azzal vádolta meg a császárt, hogy egyetlen célja – a tárgyalások el-
lenére – Magyarország elfoglalása, emiatt megölték a küldöttet. Ezt egyébként 
semmilyen általunk ismert forrás nem támasztja alá. Mikor ennek híre eljutott 
Bécsbe, a városi tömeg majdnem bosszút állt az éppen ott tárgyaló magyar köve-
teken (Szatmári György pécsi püspök, Frangepán Gergely kalocsai érsek, Szent-
györgyi Péter országbíró, erdélyi vajda, és Buzlai Mózes főudvarmester),24 akik 
csak Miksa közbelépésének következtében maradtak életben – tegyük hozzá, 
hogy erről sincs más dokumentum által alátámasztott információnk.25 

Annak ellenére, hogy a krónikából egyértelműen a magyar haderő fölénye tű-
nik elő, a követek beszámolója szerint a két fél közötti megállapodás értelmében 
 
20  Kulcsár Péter: A Jagelló-kor. Bp., 1981. 96. 
21  Akit egyébként Miksa következetesen „István gróf fiaként” aposztrofált és nyilván innen szár-

mazik a francia követek megnevezése is. Ld. Szabó Dezső: Küzdelmeink a nemzeti királyságért, 
1505–1526. Bp., 1917. 90. 1. jegyz. 

22   Fraknói Vilmos: Küzdelem a nemzeti királyságért 1505-ben. In: Századok, LII. évf. (1918) 
142–160. Itt: 144–145. valamint: Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország 
története 1301–1526. Bp., 2002. 351. 

23  Kulcsár: A Jagelló-kor, 105. 
24  Tóth-Szabó Pál: Szatmári György prímás 1457–1524. Bp., 1906. 65. 
25  Chroniques de Louis XII... 52. 
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Ulászló kényszerült hadisarcot fizetni: „a magyarok adtak neki kétezer marhát és 
háromezer vég posztót, hogy etetni és öltöztetni tudja nagy szükségben levő em-
bereit, akiket, mondása szerint, magával akart vinni Rómába, hogy császárrá ko-
ronáztassa magát.”26 Ezek szerint a magyarokkal való béke értelmében Ulászló 
ellátta a leendő koronázási kíséret (és a vele járó haderő) szükségleteit. Tegyük 
hozzá, hogy a francia követek nyilván csak az osztrák információkat ismételték, 
a megállapodás részleteit illetően. Valójában a szerződés szerint Ulászló 20 000 
arannyal tartozott Miksának, amelyből 1507 októberében a felét még nem fizette 
ki.27 Nyilván arról lehet szó, hogy az állandó pénzzavarral küszködő magyar ki-
rály természetben rótta le kötelezettségét (vagy annak egy részét). 

A francia követek császári kihallgatása a szokásos protokoll szerint, de érde-
mi eredmény nélkül zajlott. Mikor augusztus 25-én végre Miksa és tanácsának 
színe elé kerülhettek, du Prat másodkövet előadta XII. Lajos üzenetét. Ennek ér-
telmében a francia király tudatta, azt, amit fentebb már említettünk: hogy a rendi 
gyűlés tanácsára a korábban Habsburg Károllyal eljegyzett Klaudia lányát 
Angoulême-i Ferenchez adta feleségül, ugyanakkor továbbra is kéri az általa bir-
tokolt milánói hercegség császári invesztitúráját lánya és annak utódai, tehát a 
francia korona részére.28  

A császár másnap délután újabb hivatalos fogadáson kérdezte ki őket, ame-
lyen jelen volt a tiroli kancellár és Trier érseke is. Ismét du Prat adta elő követ-
ségük célját, megerősítve, hogy XII. Lajos hajlandó kifizetni a milánói inveszti-
túráért korábban megígért 100 ezer frankot. Miksa halogató választ adott, azzal 
az indokkal, hogy nem dönthet az ügyben a választófejedelmek megkérdezése 
nélkül. Ezzel gyakorlatilag vége is lett a követek hivatalos programjának. Autun 
kissé zavaros kronológiájú művéből megtudjuk, hogy Rochechouart-ék ezután 
két hetet töltöttek még német területen, elkísérték Villach-ba a vadászni induló 
császárt, aki a követnek ajándékozott is egy kapitális, 42 font súlyú szarvasagan-
csot. A követek végül Trentónál léptek velencei földre, majd Milánó felé tértek ha-
za, ahol – a szöveg szerint – tájékoztatták Miksa haderejéről Charles d’Amboise 
francia helytartót (és átadták neki az említett ajándékot).  

Látható, hogy a követség konkrét célja (megmagyarázni XII. Lajos döntését a 
házassággal kapcsolatban) mellett igen nagy szerepet kapott a császár katonai 
erejének feltérképezése egy esetleges konfliktus esetére.  

 
 

 
26  „par quoy rapaisa tout et la concult son appoinctement tel que les Hongres luy baillerent deux 

mille beufz et troys mille aulnes de drap pour nourir et vestir ses gens, qui bon besoing en 
avoyent, lesqueulx il disoit vouloir mener avecques luy a Romme pour se faire la couronner 
empereur.” Chroniques de Louis XII... 56. 

27  Tóth-Szabó: Szatmári György, 65. és uott. 94. jegyz. 
28  Chroniques de Louis XII... 57–59. 
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A MAGYARORSZÁGRA KÜLDÖTT  
FRANCIA DIPLOMATÁK TEVÉKENYSÉGE 

 
Hasonló okok magyarázzák az ugyanekkor Magyarországra küldött francia dele-
gáció működését. Ennek céljáról – ahogy az egész misszió tevékenységéről – 
nagyon keveset tudunk, mert a francia, vagy magyar források nem szólnak róla. 
Sanuto szerint feladatuk a magyar uralkodó és Miksa közötti kapcsolatok javítá-
sa volt.29 Azt, hogy XII. Lajost élénken érdekelték a magyar–osztrák ügyek, on-
nan is tudjuk, hogy a francia udvarba delegált velencei követ, Alvise Mocenigo 
június 29-én információkat kért számára a Signoriától a kérdést illetően.30 Ha-
sonlóképpen, amikor Lajos tudomást szerzett arról, hogy Miksa nagy vereséget 
szenvedett a magyaroktól, örömét fejezte ki a velencei követ előtt.31 

A magyar–osztrák konfliktus azért is volt különösen érdekes Franciaország-
ban, mert amikor a Valois–Habsburg kapcsolatok feszültebbé váltak, XII. Lajos 
számára nem lehetett érdektelen, mire számíthat a vele rokoni kapcsolatban álló 
II. Ulászlótól. Lajos természetes szövetségesként tekintett a Jagellók magyar–
cseh ágára, a korábban említett 1502-es házasság nyomán is. A francia király tu-
domással bírt Anna királyné újabb terhességéről is (l. alább), így a követeknek az 
információszerzésen túl protokolláris feladataik is voltak: üdvözölni a királyi 
párt és lehetőleg jelen lenni a remélt trónörökös megszületésekor. Ennek XII. La-
jos legalább annyira örült volna, mint Ulászló, hiszen a Jagellók dinasztikus foly-
tonossága Közép-Európában számára stabil ellensúlyt jelentett volna a Habsbur-
gokkal szemben. Egy korábbi, Bárány Attilával írt tanulmányunkban feltártuk 
azt is, hogy a követség az angol trónkövetelő, Richard de la Pole ügyében is 
folytatott tárgyalásokat.32 

A Magyarországra küldött Accurse Manier által vezetett francia követség nem 
Rochechouart-ékkal ment – tekintve a Habsburg–magyar hadiállapotot ez nem is 
lett volna célszerű –, hanem a Milánó–Velence útvonalat választotta. Az bizo-
nyos, hogy szeptember 4-én már csak Anna királyné temetésén vehettek részt, 
bár hírt adhattak a trónörökös, Lajos megszületéséről.33 Hazaútjuk pontos részle-
tei ennél bizonytalanabbak. Miksa szeptember 14-én levelet írt VII. Henrik angol 
királynak Cilléről (ma: Celje, Szlovénia), amelyben közli, hogy: „alaposan ki-
kérdeztük a francia követeket, akik Magyarországra Velencén keresztül mentek, 
 
29  „e l’altro orator manda in Hongaria per adatar quel re col re di romani”. Tours, 1506. június 22. 

Sanuto… VI. 357.  
30  „per communicarli li sumarii di Elemania et Hongaria”. Tours, 1506. június 29. Sanuto…, VI. 361.  
31  „Item, che essendo col re, soa majestà disse aver nova di una gran rota ebbe Maximiano 

da’hongari, e tutti mostrò alegreza”. Mocenigo jelentése 1506. augusztus 01. Sanuto… VI. 385.  
32  Bárány Attila – Györkös Attila: A Fehér Rózsa Magyarországon. Egy angol trónkövetelő vi-

szontagságai és a Jagelló-kori diplomácia. In: Századok, 146. évf. (2012/2). 416–442. 
33  „Di li exequii fati a la raina, dove erano li oratori, tra li quali domino Accursio, orator dil re di 

Franza”. Gian Francesco di Beneti titkár jelentése Magyarországról, 1506. szeptember 4. Sa-
nuto… VI. 410–411. 
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és megtudtuk, hogy megérkeztek a magyar királyhoz és nagy gyásszal siratták az 
elhunyt királynét.” 34 

Autun krónikájából tudjuk, hogy Miksa augusztus 26-án még Leobenben volt, 
de onnan Villach-ba igyekezett, a fentiek szerint Celjén keresztül. Mivel az is is-
mert, hogy a Rochechouart által vezetett másik követség elkísérte Villach-ba a csá-
szárt, Accurse Manier-ék vélhetően hozzájuk csatlakoztak. Ekkor már megszületett 
a magyar–osztrák béke (július 19-én), ezért nem kellett félniük Miksától, aki azon-
ban láthatólag alaposan kikérdezte őket. A problémát az itinerárium meghatározásá-
ban az okozza, hogy egy szeptember 6-i Budáról keltezett levélben Beneti velencei 
titkár arról tájékoztatta a Signoriát, hogy Manier arra kéri Velencét, biztosítsanak 
neki egy gályát Zenggben, mert nem akar a császár területein hazamenni.35 Az ellent-
mondás talán feloldható a követjelentések lassúságával. Ahogy láttuk, Manier még-
is a szárazföldi utat választotta, amit egy október 6-i jelentés is megerősít: eszerint 
ekkor már Görz-ben (ma Gorizia, Olaszország) tartózkodott és Velencébe kívánt 
jutni, mert fontos közlendőket akart megosztani a városállam kormányzatával.36 

Accurse Mainier velencei küldetésére öt nap múlva derült fény, amikor a vá-
rosállamban, a Tízek Tanácsa előtt, a krónikás Sanuto részvételével, megtartotta 
beszámolóját. Ebben kifejtette, hogy feladata a római és a magyar király közötti 
béketárgyalások lefolytatása volt, s XII. Lajos örömét is ki kellett fejezniük 
Ulászló trónörökösének megszületése miatt. Ahogy láttuk, mindkettőről lema-
radtak: mire Magyarországra értek, Miksával már megköttetett a béke, Anna ki-
rályné pedig meghalt. Megemlítette még, hogy a magyarok több, mint 200 tele-
pülést égettek föl Ausztriában, és már Bécs előtt álltak, mikor a Habsburg–
Jagelló megegyezés megszületett.37 Később azt is hozzátette, hogy Görz-ben lát-
ta Miksa katonáit, akik „mezítlábasak és szegények”.38 
 
34  „Significamus praeterea serenitate vestrae nos diligenter fecisse inquisitionem de oratoribus 

Gallicis qui ad Hungariam per Venetias profecti fuerunt, et habemus compertum eos ad Regem 
Hungariae pervenisse et cum magno luctu fuisse per eos ploratum propter obitum reginae.” In: 
Letters and Papers illustrative of the Reigns of Richard III and Henry VII. Ed. by Gairdner, 
James. Vols. I–II. (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores. Rolls Series 24) London, 1861–
1863. I. 303–304. 

35  „Item scrive esso secretario, come domino Accursio, e l’altro, oratori francesi, stati lì dal re di 
Hongaria, per le cosse dil re de romani, qualli si trovono a le exequie di la rezina, pregavano la 
Signoria li volesse mandar una galia a Segna, a condurli et passarli di qua, perchè hanno dubito 
di vegnir per terra di le zente dil re di romani, che sono sul camino dieno far.” 1506. szeptember 
6. Buda. Sanuto… VI. 420.  

36  „Come a Goricia erano zonti li oratori francesi stati in Hongaria, videlicet domino Acursio e 
l’altro, qualli dicono vegnir a Venetia, et haver cosse di gran importantia di conferir con la 
Signoria.” 1506. október 6. Udine. Sanuto… VI. 438. 

37  „Prima domino Acursio disse, che erano stati in Hongaria, con commission di tratar pace col re 
di romani e quel re, et alegrarsi con la raina dil fiol nato. Et in itinere trovono la raina esse 
morta, et la pace fata, conveneno mutar proposito; et che hongari non stima l’imperador, et li ha 
brusato 200 ville, et fino nel borgo di Viena, quando si tratava acordo.” 1506. október 11. Ve-
lence. Sanuto… VI. 445. 

38  „Poi che a Goricia à visto le zente dil re di romani discalze e povere.” Sanuto… VI. 445.  
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Az Ulászló és Miksa közötti küzdelem eseményei, és különösen a magyar 
erők hadi sikerei (amelyek, ahogy láttuk, végeredményben nem is voltak olyan 
fényesek), valamint a császári seregek állapota már Rochechouart-ék számára is 
fontos és említésre méltó információknak mutatkoztak. Mainier közlése a velen-
cei tanács előtt azt mutatja, hogy a magyarországi követek egyik legfontosabb 
célja szintén a katonai erőviszonyok feltérképezése volt, amelyet azonban jelen-
tősen eltúlzott. A francia követ azonban csak mindezek után tért ki a velencei 
diplomácia számára is érdekes információk közlésére: Ulászló a királynő halála 
után sem kíván változtatni szövetségi rendszerén. Jó szándéka megmarad Velen-
ce iránt, s a korábbi szövetséget Franciaország és Magyarország között még szo-
rosabbra kívánja fonni, a Signoria bevonásával.  

Mainier jelentéstétele a velencei tanács előtt nem meglepő, ha tudjuk, hogy 1499 
és 1503 között ő képviselte a városállamban Franciaországot. Ismerte az akkor 
megszülető francia–magyar–velencei szövetség részleteit, maga is részt vett ennek 
kimunkálásában. Nem tudjuk, hogy Ulászló kérte-e fel a mostani, 1506-os közvetí-
tésre, vagy korábbi velencei kapcsolatai révén maga ajánlkozott a feladat ellátására.  

Továbbra is fennmarad a kérdés, hogy Mainier Rochechouart-ékkal együtt 
ment-e haza, vagy külön.39 A velencei források egyáltalán nem tesznek említést a 
Miksához küldött francia követek hazatértéről, pedig ahogy fentebb láttuk, azok 
is a köztársaság területén keresztül utaztak. Autun krónikája viszont a magyaror-
szági misszióról nem beszél. Ugyanakkor Mainier és Rochechouart beszámolója 
Ulászló és Miksa hadiállapotáról olyannyira hasonlít egymáshoz, hogy feltéte-
lezhetjük, találkoztak egymással, talán Celjében, talán Görz-ben, s hazafelé út-
jukban együtt távoztak velencei területre. 

A velencei források Mainier kapcsán szeptember 6-ig egy magyarországi kö-
vetről beszélnek, utána viszont kettőről, de az utóbbit nem nevezik meg (e l’altro). 
Lehet ez Rochechouart? Nehéz eldönteni. A velenceiek mindig magyarországi 
követeket említenek (oratori francesi stati in Hongaria), míg Rochechouart nem 
juthatott el hazánkba, ha Autun szavainak és kronológiájának hiszünk. Termé-
szetesen mindkét szöveg pontatlansága is elképzelhető. Fentebb láttuk, hogy 
Miksa szeptember 14-i levele is több francia követről szólt, de ő is csak magyar-
országi missziójukat említi meg, s nem utal Rochechouart látogatására.  

Ha nem Rochechouart volt Mainier magyarországi követtársa, akkor neve 
természetesen – újabb forrás felfedezéséig – továbbra is homályba vész. XII. La-
jos francia királynak volt azonban olyan diplomatája, aki ebben a korszakban 
gyakran kapott/kap magyarországi diplomáciai feladatokat, nevezetesen Louis 
Hélie. Személyéről keveset tudunk, leggyakrabban 1510-es magyar követségét 
 
39  Ugyanakkor Rochechouart magyar kapcsolataira bizonyság az a július 27-i, tehát még osztrák 

követségből származó, linzi keltezésű levele, amelyet Foix-i Anna királynénak írt. Ld. Saint-
Saud, Aymar Arlot de (éd.): Lettre inédite de l'ambassadeur François de Rochechouart à la 
reine de Hongrie et de Bohême. Paris, 1896. és Polybiblion. Revue bibliographique universelle, 
t. XLV. (1897) 272–273. 
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szokták említeni a szakirodalomban – a cambrai-i ligával kapcsolatban. Erre je-
len tanulmányomban most nem kívánok kitérni, viszont Hélie ekkorra már a ma-
gyar viszonyokat ismerő személy volt. Luigi Eliano néven a piemonti Vercel-
liben született, s valamikor 1498 körül állt XII. Lajos szolgálatába.40 1510 előtt 
legalább kétszer járt már hazánkban a források tanúsága alapján. Pray György 
szerint 1505-ben ő hozta el XII. Lajos levelét Ulászlóhoz és feleségéhez, Foix-i 
Annához, amelyben egészségükről érdeklődött, s vitte haza Ulászló megnyugtató 
válaszát.41 Pray azonban tévedett a datálásban. A levélváltásra valójában 1503-
ban került sor, ahogy azt Le Roux de Lincy pontosabb szövegkiadása tanúsítja.42 
Istvánffy Miklós krónikája szerint pedig ugyanez a „Ludovicus Helianus Vercel-
lensis” jelen volt II. Lajos 1508. június 4-i koronázásán.43 

Tudván, hogy megjegyzésünk csak a hipotézis szintjén áll, mégsem tartjuk 
elképzelhetetlennek, hogy a velencei forrásokban 1506-ban említett „másik” kö-
vet Louis Hélie-vel azonos, aki már korábban is járt hazánkban, s később is leg-
alább még két missziója adatolható. 

 
ÖSSZEGZÉS 

 
Ahogy a fentiekben láttuk, a 16. század eleji kapcsolatokat francia részről a ro-
koni szövetségre való hivatkozás, viszonylag rendszeres követjárás jellemezte, 
amelynek azonban konkrét aktuálpolitikai céljai voltak. 1506-ban a hagyomá-
nyos Habsburg-ellenes érdekek mentén kívánta XII. Lajos felmérni a magyar po-
litika erejét és szándékait. A későbbiekben is azt tapasztaljuk, hogy a Valois 
uralkodók saját külpolitikai törekvéseiknek próbálták meg megnyerni a Jagellók 
által birtokolt közép-európai térséget. Így történt ez 1510-ben a Velence-ellenes 
cambrai-i liga kapcsán, vagy 1519-ben, amikor I. Ferenc arra próbálta rávenni II. 
Lajost, illetve gyámját, Zsigmond lengyel királyt, hogy az előbbi – birodalmi vá-
lasztófejedelemként – segítse a francia uralkodó császári aspirációit.44 De ugyan-
ezt figyelhetjük meg Mohács előtt is, amikor – minden közkeletű vélekedés elle-
nére – I. Ferenc nem a törökkel, hanem a Habsburg-ellenesnek vélt Jagelló-
házzal próbált szövetségre lépni. 
 

 
40  Származását feltárta Lakatos Bálint: Haag, Mrakes, Cuspinianus és Helianus. A német és fran-

cia követek tárgyalásai a magyar elittel az 1510-es tatai országgyűlés idején. In: Komárom-
Esztergom megyei múzeumok közleményei, 17 évf. (2011), 223–238. itt: 225. 18. jegyz. 

41  „Ceterum rex in anni exitu splendida legatione a Ludovico Galliarum rege offici causa excultus 
est, misso Heliano Vercellensi, qui oratoris praerogativa apud Wladislaum fungeretur, suoque, 
ac conjugis nomine non modo recens initam secum amicitiam firmaret, sed studium et operam, 
quacunque in re illius usus esset, liberaliter polliceretur.” In: Pray, Georgius: Annales Regum 
Hungariae…, Vindobonae, 1767. lib. IV. 317. 

42  Le Roux de Lincy, Antoine: Vie de la reine Anne de Bretagne. Paris, 1860. t. III. 81–84. 
43  Regni Hungarici Historia a Nicolao Isthvanffio. Colonia, 1724. 36. 
44  E. Kovács: Magyar–francia, 179. 
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„IL N’EST POSSIBLE NI EN NOSTRE POUOIR RÉSISTER  
[…] AU TURCQ”. 

ADALÉKOK AZ 1524-ES „SZÜLEJMÁNI  
AJÁNLATHOZ”* 

 
 
Az 1520-as évek magyar diplomáciájának megítéléséhez több angliai forrásunk 
van, amelyek kevéssé kerültek a kutatás homlokterébe, jóllehet árnyalhatják a 
magyar politikai vezetésnek a Portával szembeni politikáját. Egy korábbi tanul-
mányunkban angliai források segítségével értékeltük Perjés Géza hipotézisét, 
mely szerint 1521-ben Szülejmán békét ajánlott volna.1 E helyen Perjés azon fel-
tevését járjuk körbe, mely szerint 1524-ben a szultán titokban békét ajánlott, adó-
fizetés és szabad átvonulás fejében. A politikai vezetés „az ajánlatot elutasította” 
– írja Perjés.2 A mai történetírásban – Alphons Lhotskyn kívül – e tézisek erősen 
vitatottak.3  

Foglaljuk össze Perjés mire alapozhatott. Az 1521-es ajánlat feltételeinek hi-
potézisét magáévá tévő Szalay László és Horváth Mihály nem szól békeajánlat-
ról, sőt utóbbi ő úgy tudja, a sokáig „ott marasztalt” Behrám csauszt már vissza 
is küldték. 4 Fógel József vetette fel, hogy a szultán Egyiptomban lévén elfoglal-
va, békét kért, de forrásait nem közli.5 Török Pál „lehetségesnek” tartotta, hogy 
járt követ Magyarországon „még egy esetben”, de „nem a hivatalos csatornákon 
 
* Támogatta a Debreceni Egyetem kutatási pályázata. 
1  Adalékok az 1521-es „szülejmáni ajánlathoz” nyugati követjelentések tükrében. In: Középkor-

történeti tanulmányok 8. Szeged, megjelenés alatt [2014]. Perjés Géza: Mohács. Budapest, 1979.; 
122–34.; 146–47.; Uő: Szulejmán ajánlata. In: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Budapest, 1999. 49–73.  

2  Perjés Géza: „Szülejmáni ajánlat” vagy „szakaszos hódítás”? Vita Fodor Pállal egy közelmúlt-
ban megjelent könyv kapcsán. Hadtörténelmi Közlemények, 114. évf. (2001) 2–3. sz. 486–501. 
493. 

3  Lhotsky, Alphons: Das Zeitalter des Hauses Österreich. Die ersten Jahre der Regierung Ferdi-
nands I. in Österreich (1520–1527). Wien, 1971. 173. Cáfolata: Szakály Ferenc: A mohácsi csa-
ta. Budapest, 1975. 123–24.; Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt. Budapest, 
1978. 50–78.; Kubinyi András: A mohácsi csata és előzményei. Századok, 115. évf. (1981) 1. 
sz. 66–105. [Uő: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete. Buda-
pest, 2007. oldalszámait használom] 181.; Barta Gábor: A Sztambulba vezető út (1526–28). Bu-
dapest, 1983. 80–81., 86., 220.; Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991. 
22–23.  

4  Szalay László: Magyarország története. I–VI. Leipzig – Pest, 1851–1863. III. 546.; Horváth 
Mihály: Magyarország története. I–VIII. Pest, 1859–1871. II. 648. 

5  Fógel József: II. Lajos udvartartása. Budapest, 1917. 100.  
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tette meg ajánlatát”.6 Káldy-Nagy Gyula sem tud ajánlatról, s azt sem látja iga-
zoltnak, amire Perjés épít, hogy az oszmánok az egyiptomi lázadás miatt hajlot-
tak volna a békére.7 Ezzel szemben Egyiptomban 1524 tavaszán egyetlen kard-
csapás nélkül tettek rendet. Sőt, azzal, hogy 1522-ben kiűzték a johannitákat Ro-
doszról, s a perzsa sah is békét kért, az oszmánok – immár tengeren is – erőseb-
bek voltak, mint valaha.  

Érdemes megvizsgálnunk minden olyan szálat, amely hozzájárulhat a kérdés 
tisztázásához: több angliai forrás van, amelyek nem, vagy kevéssé ismertek a 
magyar történetírásban.8 Az egyik egy alább elemzendő, ismeretlen szerzőjű 
1524. januári levél, amely a British Museum Kézirattára Cotton-gyűjteményében 
található.9 Másolat, feltehetően Thomas Wolsey bíboros, yorki érsek kancelláriá-
ja szerezte be regisztruma számára. Az 1870-ben, J. S. Brewer által kiadott, és a 
mai digitális kiadásokban is közzé tett dokumentum (regesztája) azt állítja, hogy 
„a török örömmel szövetséget kötne Magyarországgal” („The Turk would gladly 
make an alliance with Hungary”).10 Az eredeti szöveg nem nevezi meg, melyik 
országgal kötne egyezséget a szultán („qualiter ipso turca summopere cuperet 
foedera et amicitia cum serenissimo rege nostro”), de a szerkesztők ebben a ma-
gyar uralkodót vélik felfedezni. Mi másra vonatkozhatna ez, mint az 1524-es bé-
keajánlatra? Ezt a kiragadott mondatrészt tekintve azt mondhatnánk, hogy van 
korabeli diplomáciai forrás, amely szerint a török valóban békét akar kötni II. 
Lajossal. A levél elárulja: Magyarország visszautasítja az ajánlatot: a regesztá-
ban az „utóbbi” király, „the latter” visszautasítja, „declines”. (Igaz, az eredeti 
szövegben, ebben a formában nem szerepel, hanem „úgy határozott, ellenáll a tö-
röknek” („decrevit ad resistendum […] potentiae Turcarum”). Valóban használ-
ható a dokumentum, s tényleg döntő fontosságú mozzanatra világít rá? 

Tekintsük át, mi történt 1522 decembere, Rodosz eleste és a Porta figyelmé-
nek újra a szárazföldi hadműveletek felé fordulása, valamint 1524 tavasza kö-
zött. 1522-ben híre ment, hogy a török arra készül, partra száll Itáliában, az Iszt-
riai-félszigeten.11 Be-betörtek Ferdinánd főherceg területére és „Stájerországban 

 
 6  Török Pál: A mohácsi vész diplomáciai előzményei. In: Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk. 

Lukinich Imre. Budapest, 1926. 141–192. 183. 
 7  Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Budapest, 1974. 60–62. 
 8  Fodor: Magyarország, 40. 
 9  British Library, London [a továbbiakban BL] Manuscripts Collection, Cotton Vespasian F. I. ff. 

15–16.  
10  Letters and Papers Foreign and Domestic of the Reign of Henry VIII. III–IV. Ed. J. S. Brewer. 

London, 1867–70. [a továbbiakban LP] IV/1. No. 1061.iii.; British History Online. University 
of London & History of Parliament Trust, London, 2013. [http://www.british-history.ac.uk – 
2013. szept. 27.]; State Papers Online, 1509–1714: The complete collection. Eds. Alford, 
Stephen – Miller, John. The National Archives, London, Gale, 2007 –. [http://gale.cengage.co. 
uk/state-papers-online-15091714.aspx – 2013. okt. 4.].  

11  BL Cotton MS Galba B. VII. f. 19., f. 291.; LP III/2. Nos. 2170., 2199.  
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4000 foglyot szedtek”.12 A római magyar követ azt sugallja, Velence engedte át 
őket. Akuttá válik a veszély, hogy a török seregek elérhetnek a Birodalom terüle-
teire is. Az európai közvéleményben pedig adja magát az a lehetőség is, hogy 
Magyarország vagy a horvát urak tudtával törhetnek be. VI. Adorján pápa egy 
keresztes had megindítását sürgette, angliai nunciusának adott instrukciójában 
hangsúlyozta, a római magyar követek nem szűnnek meg hangoztatni, hogy „az 
ország megadja magát a töröknek”.13 Egyre valósabbnak tűnt egy török invázió – 
ebbe a légkörbe nem illett bele, hogy Szülejmán újabb békeajánlatot tegyen. De 
nem teljesen lehetetlen, hogy a magyar politikai vezetés ne kacérkodjon azzal – a 
rendszeres dalmáciai betörések közepette –, hogy puhatolózzon a Porta felé. A 
fenti szöveg azonban, noha az úgyszólván klisévé vált fenyegetést ismétli – 
„kénytelenek leszünk behódolni” – nem jelenti azt, hogy béketárgyalásokba 
kezdtek volna. 1523-ban a magyar vezetés nem idegenkedett volna egy békétől, s 
tapogatózott is, hogy ez lehetséges-e a háborúpárti rendekkel szemben.14 A Habs-
burgok sem tartottak volna ördögtől valónak egy fegyverszünetet. Ferdinánd V. 
Károlynak írta, „lehetetlen ellenállni” a töröknek, „a birodalmi segély semmit 
sem ér”.15 1523 májusában arra utasították követüket, Andrea da Burgot, hogy a 
fegyverszünet irányába próbáljon meg hatni a magyar vezetésre. I. Zsigmond 
lengyel király is a békekötés mellett tette le a voksát.16 Szülejmánt nem érintette 
túlságosan tragikusan a szávaszentdemeteri vereség (1523. aug. 6-7.). Követje-
lentések tanúsítják, a török támadása Itália és Magyarország ellen „minden nap 
várható”, egy nagy lengyel várost el is foglaltak.17 Velence ligát kötött a törökkel 
és kész neki mindenben engedelmeskedni – beleérthetjük, hogy akár át is engedi 
csapatait, hiszen „az egész kereszténység ellen készül”.18  

 
12  „the turke made excoursions in styria, went their way with iiiiM prysoners of themperors 

subyects”: Gent, 1522. máj. 10. BL Cotton MS Galba B. VII. f. 298.; LP III/2. No. 2247.ii. 
13  „oratores hungariae qui nunquam in auribus nostris discedit ac continue […] affirmant […] 

regnum totius ipsum […] remittet [? égett lapszél miatt olvashatatlan] […] tyranum magnum 
[…]”: Róma, 1522. szept. 6.: BL Cotton MS Vitellius B. V. f. 116.; LP III/2. No. 2509. A 18. 
századi tűzvészben erősen rongálódott. 

14  Kosáry: Magyar külpolitika, 147–148.; Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története II. La-
jos korában. Budapest, 1909. 60–61.  

15  Innsbruck, 1523. máj. 12.: „il n’est possible ni en nostre pouoir resister à une si grande 
puissance comme celle dudit Turcq […] quant à l’aide et secours de l’empire, le tout n’est 
riens”: Haus-, Hof- und Staatsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs, Wien [a továbbiakban 
HHStA] Handschriftenabteilung, Handschriften Blau Fasc. 597/1. ff. 17–22.: Politische 
Korrespondenz Kaiser Karls V. No. 20735.: [http://karl-v.bsz-bw.de/ – 2013. okt. 4.]; Die 
Korrespondenz Ferdinands I.: Familienkorrespondenz bis 1526. I. 1. Hrsg. Wilhelm Bauer. 
Wien, 1912. [a továbbiakban Korrespondenz] 58.; Lhotsky: Zeitalter, 172. 

16  Kubinyi: Mohácsi, 173. 
17  „I hath advertisyd every tyme at our lookyth daily for the turk. […] hath taken a grett towne in 

polonia.”: Róma, 1523. máj. 1.: BL Cotton MS Vitellius B. V. f. 180.; LP III/2. No. 2999.; 
1523. dec.: BL Cotton MS Vitellius B. XX. ff. 288.; LP III/2. No. 3621.  

18  Köln, 1523. okt. 4.: BL Cotton MS Vitellius B. XX. ff. 263–264.; LP III/2. Nos. 3390–91. 
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AZ 1524-ES „AJÁNLAT” FORRÁSAI 
 
Az elbeszélő források – melyek „zöme későbbi és nem mentes a tendenciózus ál-
lításoktól”,19 sem Brodarics, sem Szerémi, sem a Verancsics-gyűjtemény szöve-
ge (Memoria Rerum), sem Istvánffy nem szólnak a követjárásról, s a török törté-
netírók (Ferdi, Lütfi pasa, Dzselálzáde Musztafa) sem. Ha folytak tárgyalások, az 
lenne a logikus, hogy a magyar kormányzat nyomást gyakorol a nyugati feje-
delmekre, lebegtetve a lehetőséget, hogy átengedi a törököt Európa felé. Azt 
gondolnánk, egy ilyen horderejű kérdés nem maradhatott volna visszhang nélkül 
a diplomáciai iratokban. Mégis mindössze két közvetlen adatra hagyatkozhatunk.  

A fent említett londoni levél hozzá van illesztve II. Lajos két, 1524. február 4-
én, VII. Kelemennek illetve V. Károlynak írott levelének másolatához.20 Előbbi 
ismert a magyar történetírásban.21 A császárnak írott kevésbé, igaz, sok segítsé-
get nem nyújt.22 Beszámol arról, hogy most, hogy a török békét kötött a perzsa 
sahhal, Európát szándékozik megtámadni. Kéri, kössön békét a francia király-
lyal.23 A pápához írott levelében részletezi először a király az 1521-es ajánlatot.24 
Néhány évvel azelőtt a pápa tanácsára visszautasította Szülejmán „békeajánla-
tát”, hónapokig visszatartva a török követet.25 De nem mondja ki fehéren-
feketén, hogy a béke mit tartalmazott volna. Számunkra az a fontos, miért most 
veszi elő a király az ajánlatot. Ez azonban még nem bizonyíték arra, hogy való-
ban megismételte volna az ajánlatát a szultán, hiszen a király még azt sem mond-
ja, nála van-e még a csausz. A kulcs az lehet, hogy „a Szentszék segítsége nélkül 
a királyságot nem lehet megmenteni”.26 Valami történhetett 1524 januárjában – 
lehet az, hogy még mindig jutottak hozzá az 1523-ban megítélt szentszéki se-
gélypénzhez (lásd alább) – ami miatt a király újra a pápához rendelte Brodarics 

 
19  Fodor: Magyarország, 39. 
20  1524. feb. 4. BL Cotton MS Vespasian F. I. ff. 13–15.; LP IV/1. No. 1061.i.–1061.ii. 
21  Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. Ed. Augustino Theiner. I–II. 

Romae 1859–1860. [a továbbiakban Theiner] II. No. 824.; Artner Edgár: „Magyarország mint a 
nyugati keresztény művelődés védőbástyája”. A Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek 
őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak. 
Közreadja Szovák Kornél – Tusor Péter – Török József. Budapest – Róma 2004. [a továbbiak-
ban Artner: Magyarország] No. 131. (II. Lajos, manu propria) 

22  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [MNL OL], Mohács Előtti gyűjtemény, Diploma-
tikai Fényképgyűjtemény [DF] 276061. (II. Lajos, manu propria). 

23  BL Cotton MS Vespasian I. ff. 14–15. 
24  BL Cotton MS Vespasian I. ff. 13–14. 
25  „Tyrannus, […] misso ad me Oratore, pacem […] offerebat […], quae ego Leonis Pont. secutus 

consilium, […] allectus fiducia, contemsi et repudiavi […] Oratorem Thurcarum pluribus 
mensibus suspensum et ancipitem teneo”: BL Cotton MS Vespasian F. I. ff. 13–14. 

26  „haec Regna absque Sanctitas Vestrae et aliis externis auxiliis nulla ratione servari et defendi 
possint”. uo. 



ADALÉKOK AZ 1524-ES „SZÜLEJMÁNI AJÁNLATHOZ” 71

Istvánt.27 Elképzelhető, hogy ezért szerepel a levélben, hogy ha behódolunk a tö-
röknek („ego hosti succubuero”), az egész keresztény világot fenyegeti veszély. 
Kérdés, mire vonatkozik, hogy „ha behódolunk”, eleve megelőlegezi, hogy átvo-
nulást enged, vagy csak a szokásos formula az „antemurale Christianitatis” tár-
házából? Mi az a „nehéz és veszélyes helyzet”, amiben méltánytalan lenne, „ha a 
Szentszék magamra hagyna”?28 Mivel követei, a Brodaricsnak írott levél tanúsá-
ga szerint ennél többet csak élőszóban fognak előadni, nem tudjuk, mi többről 
szólhattak a Kúriában, amiről Lajos hivatalos levele hallgat?29 Mi az, amit nem ír 
bele a levélbe? Vagy van-e egyáltalán ilyen többlet-információ? 

Lajos február 4-i, a pápának küldött levelét megelőzően, vagy azzal együtt 
Brodarics kaphatott újabb utasításokat. Sörös Pongrác szerint a követ már éppen 
hazafelé készülődött, amikor maradásra késztethette, hogy a pápa keresztes bú-
csút hirdetett és Burgio személyében követet küldött Magyarországra.30 Ezzel ta-
lán azt remélhették, hogy a keresztes segélyhez könnyebben hozzájutnak, s ezért 
kellett a követnek maradnia.  

Lajos január 12-i levele még nem utal ilyesmire.31 Arról szól, hogy a ravasz 
ellenség hamis híreszteléseket terjeszt, miszerint Perzsia ellen készül hadat ve-
zetni, holott a tatárokkal együtt támadni készül.32 Ez a „hamis híresztelés” lenne 
az, hogy meg kíván állapodni a magyarokkal? Brodarics levélmásolatokat visz a 
pápának, amiből ő jobban megismerheti a szultán terveit – sajnos nem tudjuk, 
hogy ezekben volt-e utalás a szultán „csalárd híreire”.33  

Brodarics legközelebb február 29-én ír levelet, Ferdinándnak, de nem szól 
újabb, Magyarországról származó értesülésekről, csak a török háborús készülő-
déséről.34 Március 8-án ír Lajosnak: úgy látja, Klissza és több végvár el fog esni, 
mert az „ország ereje nem elégséges”, „veszteségeink száma hamarosan csak nö-

 
27  Pozsony, 1524. jan. 12.: DF 276058.; Stephanus Brodericus: Epistulae. Edidit Petrus Kasza. 

Budapest, 2012. No. 27.; Részben kiadva: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hun-
gariaeque cum Moldavia et Valachia, collegit Andreas Veress. I. 1468–1540. Kolozsvár – Bu-
dapest, 1914. No. 95. 

28  „ut me hoc in certamine gravissimo, et pericolosissimo Apostolica Sedes destituat”. uo.  
29  „Quibus de rebus Stephanus Brodericus […] plura meo nomine dicent”. Sörös Pongrác: Jero-

sini Brodarics István: 1471–1539. Budapest, 1907. 17. 
30  Sörös, Jerosini, 17. 
31  DF 276058.; Brodericus: Epistulae, No. 27. 
32  „falsis complent rumoribus eorum imperatorem bellis orientalibus distineri, parare in Persas 

expeditionem, de nostris […] non amplius hoc tempore cogitare, et haec tanto ingenio et arti-
ficio fingebatur, ut eos quoque fallerent, [...] qua fraude et simulatione nihil aliud agebatur, 
quam ut nos securos et imparatos posunt opprimere.” uo.  

33  „Missimus ad te litterarum vice wayvodae [...] exempla, accipies insuper, quae ex legatione ad 
nos wayvodae sunt exceptae, ex quibus fusius omnia ad conatum caesaris cognoscendum per-
tinent, intelliges.” uo. 

34  Róma, DF 276068., Brodaricus, Epistulae, No. 29.  
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vekedni fog”.35 Ebből a hajánál előrángatva kiérezhetjük a megegyezés felé való 
nyitást, de sokkal inkább lehet ez is az „antemurale” eszköztárából előszedett kli-
sé.36 Végigtekintve Brodarics későbbi leveleit, semmilyen jel nem utal béketár-
gyalásokra.37 

II. Lajos VIII. Henrik angol királynak írott, 1524. február 5-i segélykérő leve-
le sem mond semmit egy békeajánlatról.38 Érzékelteti, hogy nem tudunk tovább 
háborút viselni („bellum […] gerere nullo modo posset”), és kénytelenek leszünk 
behódolni. Talán az a homályos megfogalmazás, hogy a „török ravasz tervekkel 
állít csapdát” arra vonatkozhat, hogy felvetette a megegyezés lehetőségét?39  

Lajos 1524. január 14-én Ferdinándnak írt levelét nem ismerjük, csak a fő-
herceg arra február 18-án adott válaszát. Ez sem tesz említést fegyverszünetről.40 

Vincenzo Guidoto követségi titkár 1524. március 6-13. közötti két jelentése 
szól a magyar-török béketárgyalásokról: pár nappal azelőtt jött Budára a szultán 
követe, akit király annak idején őrizetbe vétetett; de most tárgyalni kíván vele 
valamilyen egyezményről.41 Kosáry beleérti, azt, hogy Lajos „előhozatta fogsá-
gából”, de a szöveg csak annyit állít, hogy a király akkor őrizetben tartotta („te-
nir con custodia”). De akár újonnan is jöhetett. Az, hogy megjött – „erra venuto” 
– úgy is érthető, hogy Törökországból jött, s úgy is, a fogságából.42 Az Lan-
dorfejírvár elveszésének e oka vót és így esött is megerősíti, „immár néhány esz-

 
35  Brodericus: Epistulae, No. 30.; Epistolae procerum regni Hungariae quas Georgius Pray… 

collegit. I. Posonii 1806. [a továbbiakban Pray: Epistolae] No. 77.  
36  „iactura est fatemur, gravis, ac ceteris calamitatibus nostris merito adnumeranda, quam tamen 

veremur, ne longe maiores, propediem sequantur […] haec exigua unius Hungariae vectigalia 
tuendis amplissimus finibus sufficere nullatenus poterunt [...] reditus […] in fiscum regium […] 
hostium vero opes, numerus, potentia dimidio, quam sint hodie, minores erant […] maxima par-
te redituum nostrorum tueri nequeamus.” uo. 

37  Ferdinándnak, Róma, 1524. máj. 3.: DF 276077., Brodericus: Epistulae, No. 31.; Zsigmond 
lengyel királynak, Róma, 1524. máj. 3.: Brodaricus, Epistulae, No. 32.; Róma, 1524. máj. 7.: 
[Acta Tomiciana] Epistole, legationes, responsa, actiones, res geste serenissimi principis Sigis-
mundi regis Polonie... per Stanislaum Gorski. I–VIII. Posnaniae 1852–1860. [a továbbiakban 
AT] VII. No. 16., Brodericus: Epistulae, No. 33. 

38  BL Cotton MS Vespasian F. I. ff. 74–75. (II. Lajos, manu propria.) A DF-ben nincs. Original 
letters illustrative of English history. Ed. Henry Ellis. Ser. 1–3. Vol. I–IV. London 1824–1846. 
Ser. 2., Vol. I. 342.; LP IV/1. No. 1062.; Magyar történelmi okmánytár a londoni könyv és le-
véltárakból, 1521–1717. I–II. Szerk. Simonyi Ervin. Pest – Budapest, 1859–1875. [a továbbiak-
ban Simonyi] I. 70–72. 

39   „hostis per huiusmodi venabatur […] insidias […] quantulae sint nostre vires cum Turcarum 
collatae potencia”. uo. 

40  Nürnberg: DF 276065., Friedrich Firnhaber: Vincenzo Guidoto’s Gesandschaft am Hofe König 
Ludwigs von Ungern. 1523–1525. Wien, 1849. [a továbbiakban Firnhaber: Guidoto]  No. 13. 

41  „lì era uno ambasciator dil Signor turco venuto zà più zorni per trattar accordo; qual il Re 
l’havia fato tenir con custodia, et par l’habbi mandato a tuor per parlarli, per tratar qualche 
acordo”: Márc. 28-a alatt: I diarii di Marino Sanuto (MCCCCXVI–MDXXXIII), cura di N. 
Barozzi et al. Venezia, 1879–1902. Tom. I–LVIII. [a továbbiakban Sanuto] XXXVI. 116. 

42  Kosáry: Magyar külpolitika, 150. 
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tendeje múlt vót el, hogy tartották” a török követet.43 Azt, hogy a csausz itt volt, 
Hyeronimus Łaski 1527-es konstantinápolyi naplója igazolja: kérdezik tőle, „akit 
követként küldtünk, s tudjuk, hogy Tatán ült rabként, él-e?”44 1529-ben Ibrahim 
nagyvezír is beszél a csausz „feltartóztatásról”, de egy 1525 februárja utáni ese-
ményről szól.45 1533-ban a vezír két csauszról szól, akiket egymás után vetettek 
fogságba. Nem zárható ki, hogy arra gondolt, nemcsak 1521-ben, hanem 1524-
ben is jött csausz.46  

Óváry kivonatolja a Signoria március 24-i levelét a pápához, amely szerint a 
budai ügyvivő március 6-i és 8-i jelentései arról szólnak, hogy a „magyarok ti-
tokban béketárgyalásokat kezdtek a törökkel”. Felszólítják a szentatyát, igyekez-
zék „befolyásával odahatni, hogy Magyarország valamely veszélyes békeegyez-
ségtől visszatartassék”.47 Ezzel szemben Guidoto szerint a török kezdeményezte 
a tárgyalásokat. Azt egyik forrásunk sem említi, mik lennének a béke feltételei. 
A további jelentések csak a török hadi készültségről írnak,48 még Guidoto is 
hallgat a tárgyalásokról.49 A konstantinápolyi velencei híradások sem erősítik 
meg a budai titkár híreit, Pietro Bragadin balio annyit közöl január végén, hogy a 
török Magyarország elfoglalására készül.50 Nem úgy tűnik, mintha a szultán kö-
vetet akarna küldeni. Háborúzni akar: Klisszánál már folynak is a harcok. 

Az 1524. január-áprilisi nürnbergi birodalmi gyűlés forrásai még közvetett 
adattal sem szolgálnak. A Reichstagra küldött követek, Ákosházi Sárkány Amb-
rus királyi tanácsos és Gosztonyi János győri püspök március 21-én adták elő se-
gélykérelmüket.51 Szóltak a szultánnak az „előző években színleg” kezdeménye-

 
43  Az Landorfejírvár elveszésének e oka vót és így esött. Sajtó alá rend. Kovács István. Budapest, 

1980. 8. 
44  Két tárgyalás Sztambulban: Hyeronimus Łaski tárgyalása a töröknél János király nevében, 

Habardanecz János jelentése 1528. nyári sztambuli tárgyalásairól. Szerk. Fodor Pál – Barta 
Gábor. Budapest, 1996. 166. 

45  Jurisich Miklós és Joseph von Lamberg jelentése: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte 
der Verhältnisse zwischen Österreich, Ungern und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte: 
Hrsg. Anton von Gévay. [a továbbiakban Gévay: Urkunden] Wien, 1838. I/2. Gesandtschaft 
König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1530. 27–49. 

46  „misit ad Hungaros nunciatum […] mitterent oratorem suum […]. Ipsi vero istum oratorem 
ceperunt et coniecerunt in carcerem. Misit deinde alium Zauss quem similiter ceperunt.” Zárai 
Jeromos és Cornelius Schepper jelentése: Gévay: Urkunden II/1.: Gesandtschaft König Fer-
dinands I. an Sultan Suleiman I. 1533. 22. 

47  1524. március 24. alatt: A Magyar tud. akadémia Történelmi bizottságának oklevél-másolatai, 
ismerteti Óváry Lipót. 1. Budapest, 1890. [a továbbiakban Óváry] I. No. 1179.; Firnhaber: 
Guidoto, No. 16. 

48  „il Turco preparar exercito per invader quel regno”: 1524. márc. 18.: Sanuto, XXXVI. 91. 
49  Április 24. alatt: Sanuto, XXXVI. 255.; Firnhaber: Guidoto, Nos. 21–29.   
50  Documente privitoare la istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. Vol. VIII. 1376–

1650. Bucuresci 1894. No. 66. 
51  Sanuto, XXV. 444.; Kubinyi András: Egy üzletelő és diplomata várúr Mohács előtt: Ákosházi 

Sárkány Ambrus. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára: Tanulmányok. Szerk. Pamer 
Nóra. Budapest, 1994. 263–289. 278.  
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zett béketárgyalásáról, arról is, hogy a „korábban érkezett török követet továbbra 
is visszatartják”, de arról nem, hogy újabb követ érkezett volna.52 Közölték 
ugyan, hogy a török mindenhonnan támad, s ha segélyt kapnak, hajlandóak had-
járatot vezetni ellenük, erre azonban már önállóan nincs erejük.53 Újabb békéről, 
hiába van ott az udvarban a török csausz, nem esik szó.54 A német rendek sokáig 
vonakodtak, egészen április derekáig nem született döntés, akkor is csak gyors-
segélyről, amit majd július végén kezdenek beszedni.55 Ha a nürnbergi követek 
kezében lett volna a török ajánlat „kártyája”, érthetetlen lenne, ha nem kísérelték 
volna kijátszani. Pedig „súlyos beszéddel és síró szóval” adták elő kérelmüket.56 

Abból is kiindulhatunk, hogyan reagál V. Károly, igaz, a nürnbergi Reichstag 
idején Kasztíliában tartózkodik. A burgosi angol követ jelentette, hogy II. Lajos 
április 2-án levelet írt a császárnak, de tartalmáról semmit sem árult el.57 Egy áp-
rilis 9-i jelentés említi ezt a tényt, s csak annyit közöl, a kasztíliai udvar nagyon 
megrémült a török fenyegetéségtől. Nem tudjuk, mi ijeszthette meg őket, lehet, 
hogy túl sötétre festette a képet Lajos kormányzata?58 Többet Károly április 15-
én Ferdinándnak írott leveléből tudhatunk meg. E szerint Lajos írt a császárnak, 
hogy a török Magyarország ellen készül. A császár azt mondja, ha „egy tisztes-
séges és hasznavehető békét” hozhatna tető alá, „szívesen támogatná, ha tehetné” 
a király vállalkozását.59 A császár békét óhajt, de nem arról van szó, hogy a ma-
gyar király kösse meg a törökkel, hanem arról, hogy ő maga szeretne egyezséget 
a franciákkal. Igaz ugyan, hogy Károly segítséget ígér,60 de a rendek nélkül nem 

 
52  „ihr Kaiser in früheren Jahren scheinbar Friedensverhandlungen führte (sein Gesandter wird 

noch in Ungarn festgehalten): Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe – Deutsche Reichstags-
akten unter Kaiser Karl V. (1519–1523) Bd. 4. Bearb. von Adolf Wrede. Gotha, 1905. [a továb-
biakban DRTA] IV. No. 88.; Török: Mohácsi vész, 170. 

53  „wenn er von Deutschland unterstützt wird; allein können die Ungarn den Krieg unmöglich 
führen.” DRTA IV. No. 88.  

54  DRTA IV. Nos. 89–92., 94–99., 149., 152. pp. 433–451., 453–458., 461–63., 606., 618.  
55  Török: Mohácsi vész, 170–71. 
56  Kubinyi: Ákosházi, 278. 
57  Burgos, 1524. ápr. 19.: BL Cotton MS Vespasian C. II. f. 310.; LP IV/1. No. 262. 
58  „una carta del Rey de Hungria en que por ella le manifestaba en la grand necesidad […] de-

mandando ayuda y favor para contra el turco. Todos cuantos han visto la carta, están muy 
espantados”: El emperador Carlos V y su corte según las cartas de Don Martín de Salinas, em-
bajador del Infante don Fernando (1522–1539). por Antonio Rodriguez Villa. Madrid, 1903–
05. No. 62. 

59  „si j’eusse la commodité et facilté, j’eusse voluntiera assisté led. roi d’Ongrie et vous en si 
bonne et salutaire enprinse. Et si je pouvoie parvenir à une bonne paix honnorable et prof-
fitable”: Burgos: HHStA Belgien PA Fasc. 4/1. ff. 29–32.: Politische Korrespondenz, No. 355.; 
Korrespondenz, 108. 

60  Burgos, 1524. ápr. 8.: Theiner, II. No. 830.; 1524. ápr 24.: BL Cotton MS Vitellius B. IX. f. 
119.; LP IV/1. No. 295.; Burgos, 1524. ápr. 9.: Sessa hercegéhez. Correspondance de Charles-
Quint et d’Adrien VI, publiée par M. Gachard. Bruxelles, 1859. No. 28. 
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viheti keresztül a Türkenhilfét. Valójában bevallja fivérének, hogy még a magyar 
király melletti állandó követség finanszírozását sem tudja vállalni.61  

A Reichstagról küldött jelentések arról számolnak be, hogy a török veszély 
közeli, s a szultán személyesen vezet hadat Magyarország ellen.62 Annyiban me-
rül fel egy esetleges megegyezés, hogy „tartanak tőle”, hogy a magyarok békét 
kötnek, a császár – és a többi keresztény állam – kizárásával. Igaz, az okmánytár 
kiadója is úgy tálalja, hogy ez „egészen közönséges szóbeszéd” („ganz allge-
meine Gerüchte”).63 Ezért sem akaródzik a rendeknek, hogy segélyt adjanak. 
Nem is az esetleges Magyarországon való átengedés miatt aggódnak, hanem 
amiatt, hogy ha a magyarok kiegyeznek, a török nem csak a szárazföldön támad, 
hanem bármely más területek ellen is („et aucuns pays”), „a tengeren” is, és 
„Nápoly és Szicília” ellen fordul.64 Ez összhangban áll a velencei követ római je-
lentésével: Velence is attól tartott, hogy a török Itália ellen fordul, így hipoteti-
kusan feltehetjük, ezért lehet az egyezség a többi keresztény államra „káros”.  

A császári megbízott, Jehan Hannaert hírei inkább a török Krajna elleni tá-
madásainak a veszélyéről szóltak („et luy en est de besoing, pour être plus du 
feug, et aussi que lesdicts Turcz courent aucunesfois en son pays de Carniole”).65 
Itt merülhet fel az „átengedés” kérdése, de Krajna felé inkább velencei területek 
és horvát határvidékek kerülhetnek szóba, nem pedig Magyarország. Hannaert 
mégis inkább annak a valószínűségét látja nagyobbnak, hogy a török a tatárokkal 
együtt Lengyelország ellen fog támadni.66 (Kubinyi is azt hangsúlyozta, hogy 
nem az osztrák örökös tartományok ellen készül.67) 

 
61  Zombori István: Jagelló-Habsburg rendezési kísérlet 1523-ból Krzysztof Szydłowiecki naplója 

alapján. [a továbbiakban Zombori: Jagelló] In: Krzysztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-
ból. Sajtó alá rend. Zombori István. Budapest, 2004. [a továbbiakban Szydłowiecki: Napló] 
219–328. 325.; 1524. ápr. 9. Burgos: Ferdinánd követe a főherceghez: Rodriguez Villa: El 
emperador Carlos V, No. 62.  

62  „hongrie […] seigneur seront en dangier destre perduz”: Hannaert jelentése: 1524. márc. 13.: 
Correspondenz des Kaisers Karl V. mitgetheilt von Karl Lanz. Bd. I–III. Leipzig, 1844–1846. 
[a továbbiakban Lanz, Correspondenz]; No. 52.; Magyar történelmi okmánytár, a brüsszeli or-
szágos levéltárból és a burgundi könyvtárból. Szerk. Hatvani [Horváth] Mihály. Pest, 1857–
1859. [a továbbiakban Brüsszeli] No. 18. 

63  1524. márc. 13.: Hannaert Szavojai Margitnak: [Lajos] „ne prendre tresve avec exclusion de 
l’empereur”: Korrespondez, 111.  

64  „ledict Turc fait autres appareilles par mer pour descendre sur voz royaumes de Naples ou 
Cecille […] le Turc fait ces aprestes, pour venir leste prochain en Hongrye, et aussi par mer a 
Naples ou Cecille”: Lanz, Correspondenz, No. 52. 103.; 112.; Hannaert Szavojai Margitnak: „et 
après le tout tournerait sur Naples, Cecille et Ytalie”. Korrespondenz, 111. 

65  Lanz, Correspondenz, No. 52. 103. 
66  „le turc baile beaucop des craintes et menasses au roy de Polem par la voye des Tartres”. uo.  
67  Kubinyi András: Szülejmán szultán 1524. évi békeajánlata. Legenda vagy tény?” In: Kubinyi: 

Nándorfehérvártól, 151–156. 152. 
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A császár többször küld utasításokat nürnbergi megbízottainak, de azokban 
sem találunk a törökkel való kiegyezésre vonatkozó utalást.68 Legfeljebb homá-
lyos utalásaink vannak: április 8-án Andrea del Burgo Bernhard von Cles tridenti 
püspöknek azt írja, „ha Magyarország nem kap segélyt, olyan dolgok fognak be-
következni, amire nem is gondoltunk”.69  

Eközben Magyarországon a kardinális kérdés az, hogy a vezetés a pápai legá-
tusnál lévő segélypénzeket hogyan tudja megszerezni. Tommaso de Vio [Gaeta-
no/Cajetanus] legátus, San Sisto bíborosa, 50 ezer aranyat hozott magával 1523 
kora nyarán, ami folyamatosan mozgatta a magyar politikai vezetést. A gondot 
az okozta, hogy a bíboros lezáratta a „kincsesládikát”, és ha ennyi nem lett volna 
elegendő, a Fuggereket bízta meg azzal, őrködjenek a „lakaton”, s náluk helyezte 
letétbe az összeget. Az itáliai követ szerint is „fösvény” („e avaro”) volt Cajeta-
nus, s szerintünk minden innen eredeztethető.70 A király és a magyar kormányzat 
úgy gondolta, az ölébe hull a pénz, s borzasztóan meglepődtek, amikor rá kellett 
jönniük, mégsem lehet övék a summa. A velencei követ szerint „Budára érkezve 
az érsek, a király, a magyarok mindent megtettek, hogy e pénzt megkaphassák 
tőle, de ő nem akarta odaadni”.71 A magyarok igencsak megorroltak a bíborosra, 
hiszen bárhogy is kérték, visszautasította őket. A legátus azt mondta, hogy miu-
tán VI. Adorján pápa meghalt, a bíborosoktól levelet kapott, hogy ne költse el a 
pénzt, csak abban az esetben, ha nagy szüksége lenne rá. De úgy látja, felesleges 
elkölteni, hiszen az előző évben „3000 magyar paraszt” le tudott győzni 10 ezer 
törököt. Minthogy a magyarok nagyobb keresztény sereget akartak még küldeni, 
pénzt kértek tőle, de ő sohasem akart adni, mondván, hogy félreteszi, míg újabb 
vállalkozásba nem kezdenek.72 Egy – Kubinyi által idézett –, a királyi udvarból 
Várdai Ferenc erdélyi püspökhöz írt, január 28-i levél szerint a legátus nem is 
akarja átadni a pénzt.73 „Szemünkre hányta, miért vártok tőlem pénzt, ha hatvan-
ezer emberetek van? Már nincs szükségetek erre a pénzre?”74 Jól értesült, Lajos 
ugyanis Bécsújhelyen 60 ezer katonát ajánlott fel a török ellen. Vio ugyan egy 

 
68  Még utoljára is felszólalnak a magyarok, akkor sem említik. Hannaert a császár egy miniszteré-

hez: 1524. ápr. 26. Lanz, Correspondenz, No. 55.  
69  „laboraret, quod Hungari habeant auxilia ab Imperio, [...] quod nisi fiat, possent succedere, quae non 

putamus”: Szabó Dezső: Küzdelmeink a nemzeti királyságért 1505–1256. Budapest, 1917. 191. 
70  [Buda] 1523. jún. 1.: DF 276078. (másolat); Brodericus: Epistulae, No. 18.; Veress, Acta, No. 

92.; Lorenzo Orio jelentése: Balogh István: Velencei diplomaták Magyarországról, 1500–1526. 
Szeged, 1929. xlvi. 

71  „Et zonto a Buda esso Cardinal, e il Re, feno essi hongari il tutto per haver da lui ducati portati, 
má lui non voles darli.” Balogh: Velencei, xlvi.  

72  „hongari villan che rupeno 10 milia turchi, […] li richieseno essi danarli et lui mai voles darli 
dicendo resalvari quando si fará nova impresa.” uo.  

73  Kubinyi: Szülejmán, 154. 
74  „objecit nobis legatus, ad quid inquit expetitis a me pecunias, si dicitis vos habere sexaginta 

milia hominum, ergo iam non indig atis istis pecuniis”: Pozsony: MNL OL Diplomatikai Levél-
tár [DL] 82631. 
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rövid időre visszatért Rómába 1524 januárjában,75 de mivel az új legátus, Lo-
renzo Campeggio sokáig Nürnbergben tartózkodott, San Sisto bíborosa újra Ma-
gyarországra jött. Titkárát, Burgiot kinevezték nunciusnak,76 de mivel ő csak áp-
rilisban érkezett, szükség is volt Cajetanus további tevékenységére.77 VII. Kele-
men a letétbe helyezett segélypénzt Campeggio kezelésébe helyezte, de Vio őr-
ködött felette.78 Lajos január elején arra utasította Brodaricsot, járjon közben a 
pápánál, hogy hasson a bíborosra, s juttasson a „nála lévő” 50 ezer aranyból a 
magyar kormányzatnak a végvárak javítási költségeire. A király azt is szeretné, 
ha mielőbb nagyobb arányú pénz érkezne egy sereg felállítására.79  

Közvetett bizonyítékkal szolgálnak Ferdinánd április 16-i levelei. Az egyik-
ben II. Lajost értesíti, miszerint a pápától levelet kapott arról, hogy a szultánnal va-
ló „titkos tárgyalások” befejezés előtt állnak; s furcsállja, erről ő nem szerzett tu-
domást. A béke feltételei olyanok, amelyek „a király és a királysága elkerülhetet-
len pusztulását idéznék elő”. Figyelmezteti, ne tegyen olyan lépést, amiből már 
nincs visszaút.80 A főherceg másik levelében megdorgálja követét, Hans Schneid-
pöcköt, mert az nem értesítette a titkos béketárgyalásokról („occulta tractatio”).81 
Megengedi, hogy ez csak szóbeszéd („rumor”),82 s utasítja, szerezzen teljes bi-
zonyságot („omnia certiora”).83 A főherceg kételkedik abban, hogy a hírek igazak 
(„qua in re si aliquid veri cognoveris”), és nincs tisztában azzal, mik lehetnek a 
„veszélyes tervezetek” feltételei. Utasítja, hasson a királyra, hogy ne fogadjon el 
semmilyen olyan békefeltételt, amivel saját maga ellen követne el árulást, s bizton-
ságát veszélyeztetné.84 Mi több, még bízik abban, hogy nem jutottak el egy végle-

 
75  Kubinyi András: Diplomáciai érintkezések a Jagelló-kori magyar állam és a  pápaság között 

(1490–1526). In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori István. 
Budapest, 1996. 119–134. 128–129. 

76  Relationes oratorum pontificiorum 1524–1526. (Monumenta Vaticana Hungariae historiam regni 
Hungariae illustrantia. Series 2, t. 1.) Budapest, [1884] 2001. [a továbbiakban Mon. Vat.] xcv.  

77  Mon. Vat. xcviii. 
78  „pecuniam, quam detulit, istic apud Fuggeros deponere jussimus, vel eiusdem cardinalis […] 

promendam, et erogandam.” II. Lajoshoz: 1524. jan. 22.: Pray: Epistolae, I. No. 71. 
79  „in his quinquaginta milibus ducatorum […] legatus habet in potestate […]. Mandet […] eidem 

legato, ut hanc pecuniam, quoad maius auxilium miserit, aut in arcium nostrarum instaura-
tionem, sicuti antea petebamus, aut, si id secum fuerit, ad comparandas saltem copias iam tan-
dem erogare non dubitet.” DF 276058.; Brodericus: Epistulae, No. 27. 

80  „Accepimus pontificium breve […] intellexisse quod Serenitas […] cum […] Turcorum Tyran-
no adeo clancularia pacis federa tractaverit, ut res a conclusione non abesse dicatur. […] si 
conditiones pacis essent ee, quas nobis significavit, sibi regnoque suo exitium inevitabile 
pararet”. Nürnberg: DF 276075.; Firnhaber: Guidoto, No. 17.; Korrespondenz, 111. 

81  Nürnberg: DF 276074. Firnhaber: Guidoto, No. 18.  
82  „tametsi nos leni quodam iam antea rumore id ipsum hauseramus”. DF 276075. 
83  Ferdinánd Schneidpöcknek. Nürnberg, 1524. ápr. 19. DF 276076. Firnhaber: Guidoto, No. 19. 
84  „Admonet nos […] Pontificia […] Rex Hung. […] ita occulte foedera cum Turcorum Tyranno 

tractaverit, ut res a conclusione non longe abesse dicatur. […] provideamus, ne tam periculosa 
consilia ad exitum veniant […] facimus nolentes te ignorare. nisi nobiscum cogitaremus, esse 
rumorem […] quam te haurire potuisse. Nos cupimus huius rei certitudinem intelligere, […] 
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ges, visszafordíthatatlan egyezség megkötéséig, s arra biztatja követét, tegyen 
meg mindent, hogy ezt elkerüljék.85 Egyik híradás sem pontosítja azonban sem 
azt, hogy a török helyett tett-e a békeajánlatot, sem azt, hogy mik lennének a fel-
tételek, és Ferdinánd is csak annyit mond, hogy Lajos „veszedelmes és a királyi 
dicsőségéhez kevéssé illő feltételekkel ne kössön szerződéseket, vagy pedig a 
megadottakat, vagy elfogadottakat bontsák fel”.86 Mindenesetre Ferdinánd is 
hagy a béke felé „kivezető utat”, hiszen azt mondja, a méltányos feltételekkel 
kötendő békét sem ő, sem a pápa nem ellenezné.87 Furcsa, hogy Schneidpöck 
nem vett észre semmit abból, hogy, ha titokban is, de tárgyalások folynak. (Ko-
sáry szerint előhozatták Tatáról Behrám csauszt.88) Ezért először, április 29-én 
azt válaszolta, hogy semmi ilyesmi nem folyik, a híreket „üres meséknek” titulál-
ta.89 Utóbb, május 1-i levelében azt jelentette, érdeklődött mindenkinél, a király-
nál, a királynénál, a legátusnál, a nunciusnál, de egyik sem tud az esetről, ezek 
„puszta mesék” („mere nuge sunt”), mindenki egybehangzó véleménye szerint.90 
Perjés azt mondja, hogy titokban akarták tartani, de Vio és Burgio sem tudott 
volna róla, sem az éles eszű Mária királyné? A levél elárulja, hogy Ferdinánd a 
feltételekre kíváncsi, mert Schneidpöck azt válaszolja, „egyetlen szót sem hallot-
tam, hogy békefeltételeket akarnak elfogadni” („quod Hungari cum Turcis con-
ditiones pacis suscipere velint”). Ferdinánd ezért tarthat attól, nem csupán puha-
tolózásról van szó, a feltételek a hangsúlyosak. A követ május 4-ei levelében vi-
szont előadja, nyomozott a forrás után, igaz, még mindig „rémhírnek” („rumor”) 
tartja.91 Közli, hogy a magyarok – a végett, hogy nyomást gyakoroljanak a pápai 
legátusra, hogy nyissa meg a zárolt segélypénzeket – írtak Rómába, hogy „meg 
fog történni, hogy a töröktől békefeltételeket fognak elfogadni”, melyek értelmé-
ben „adót fizetnének”, és „szabad átvonulást engednének Magyarországon keresz-
tül”.92 Ezek Schneidpöck szerint azonban csak „praktikák”, „mesék” („nuge”), 

                                                                                                                         
studio, quo possis et fide, quam primum cures, omnia certiora […] Regem admonere rogare, et 
obtestari, ut nullas pacis conditiones accipiat a hoste concedat, per quas neque ipse incolumis, 
neque regni salus diutius persistere possit”: DF 276074.  

85  „et opera quo minus vel consilia vel pacta exeant ad effectum vel exequantur”: uo.  
86  „firmet, vel si aliquid rei in se fama contineat, quod periculose, et parum regio suo splendori 

convenientes conditiones concluse et pacte ad effectum non veniant, aut quoquo pacte vel date, 
vel accepte rescindatur”. DF 276075.  

87  „Quod si equis conditionibus pax fieret, sic nec ipsi Pontifici ante eius confectionem celanda 
vel ea maxime ratione quod huiusmodi pax publica christianorum tangere videtur, quoad inter 
principes concordia et pax consistat […] ac totius christiani nominis causa facere debet, sicut 
indubitate est factura.” uo.  

88  Kosáry: Magyar külpolitika, 150. 
89  „mirror, quis talia [...] que nuge sunt, quod hungari cum turcis confederationem suscipere vo-

lunt”: Kubinyi: Szülejmán, 176.  
90  Buda: DF 258388/45.  
91  Buda: DF 258388/47–49.  
92  „que conditiones hoc pacto essent, ut Turcis ipsis tributum penderent ac passum liberum per 

Hungariam Turcis sinerent.” uo. 
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melyek, ha kiderülnének, mindenki tiltakozna. A Várdainak írott levél is „Po-
zsonyban terjengő hírekről” szól.93 Függetlenül attól, hogy hihetünk-e Schneid-
pöcknek, vagy csak magát mentegeti, ez az egyetlen forráshely, ahol a „szabad 
átvonulás” és az „adófizetés” feltételét megnevezik. Schneidpöck védelmében 
meg kell jegyezni, február 4-ei és 11-i levelében már jelenti, hogy olyan üres hí-
reszteléseket („rumor”) terjesztenek, melyeknek semmi alapja, éppen ezért nem 
is érik meg, hogy foglalkozzon velük.94 Még június elején is meg volt győződve, 
hogy a követjárás nem valós, hiszen a magyarok akkor is panaszkodnak, ha nincs 
rá semmi okuk.95 Ha Behrámmal folytak informális értekezések, tájékoztatnia 
kellett volna Szülejmánt és viszont. Ez már kevéssé maradhatott volna titokban. 
Mégis elképzelhetőnek tartja Kosáry is, Kubinyi is, hogy talán kapott hazulról va-
lami információt – akár kereskedők, hazabocsátott foglyok útján.96  

Fraknói Vilmos szerint a háborúpárti magyar rendektől is érkezhetett infor-
máció Rómába a tárgyalásokról.97 Ezt arra alapozza, hogy VII. Kelemen arra uta-
sította Burgiot, hogy a béketárgyalások ellen határozottan lépjen fel. Valóban, a 
pápai követ május 7-i beszédében felhívta a magyar királyt és az urakat, hogy 
„ne kössenek békét a törökkel, és ne veszítsenek el több erődöt”.98 Burgio jelen-
tései azonban, amelyeket tartózkodása első négy hónapja alatt küldött Rómába, 
nem maradtak fenn. Így azt sem tudjuk, ő mire alapoz, lehet, csupán a pápa uta-
sítását hajtja végre, aki nem mástól, mint a velenceiektől szerezte értesüléseit. 

Egyedül Schneidpöck véli tudni a békefeltételeket, mindenki más homályos 
utalásokat tesz. Itt kerül előtérbe az a londoni levél, amit ha Perjés ismert volna, 
bizonyára üdvözölte volna, hiszen az a teóriáját megalapozni látszik.  

 
 

LEVÉL SAN SISTO BÍBOROSÁHOZ 
 
A fent említett levelet minden angol okmánytár február 4-hez, a hozzá csatolt le-
velek dátumához igazítja, pedig január 13-án kelt.99 Az eredeti szöveg nem ne-
vezi meg pontosan, mely uralkodóval akar a török békét kötni. Aláírás nincs, így 
 
93  Kubinyi: Szülejmán, 154. 
94  Buda: „quottidiane nuge que circumferentur et nulla stabilitate subsistunt, […] ne animum suum 

ad vanos rumores adverteret”. Gerhard Rill: Fürst und Hof in Österreich. Band 1. Wien – Köln 
– Weimar, 1993. 57. 88. j.  

95  „ut non cessent, nulla subsit rationalibus causa lamentandi”: Buda, 1524. jún. 5. DF 258388/63–
67.; Rill: Fürst, 57. 89. j.  

96  Kosáry: Magyar külpolitika, 151.; Kubinyi: Mohácsi, 179.  
97  Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-Székkel. I–III. 

Budapest, 1901–1903. II. 340. 
98  „exortato il Re e quelli Signori, a non voler far paxe con Turchi, prometendo per nome dil Papa, 

di non mancharli di presidii, con altre parole”: Máj. 19.: Sanuto, XXXVI. 354.; Firnhaber: 
Guidoto, No. 20.  

99  Catalogue, 483.; LP IV/1. No. 1062.; British History Online; State Papers Online; Simonyi, II. 
No. VI.  
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nem következtethetünk belőle, a szerző mely ország alattvalója. Nagy bátorságra 
vall, hogy a kiadók a rex noster-t Magyarország királyaként aposztrofálják, hi-
szen a levélírót nem azonosították. A keltezés helyét a British Museum katalógu-
sában („Croce”) még nem ismerték fel, de a Letters and Papers-ben már helye-
sen Krakkó. További segítséget adhat a levél címzettje, ami alapján Magyaror-
szágra is gondolhatunk: „ad Reverendissime S. Sisto legato in Hungaria”, azaz 
Cajetanus bíboros. VIII. Henrik kancelláriája is magyarországi vonatkozásúként 
kezelte az iratot, hiszen korabeli kéz írta a császáréval és a pápáéhoz egybefűzött 
levelek végére – az utolsó folió, azaz Vionak írotténak a versojára –, hogy 
„Literae Regis Hungariae Serenissimi Domini nostri”. Ki kételkedett volna ab-
ban, hogy az egyik nem Magyarország királyához íródott? Simonyi Ernő jött rá, 
hogy a szerző lengyel alattvaló, így Zsigmond királlyal akar békét kötni a török, 
s nem Lajossal. A „rex noster” nem lehet Magyarország királya, hiszen őt külön 
nevesíti („rex Hungarie”), sőt, kimondja, hogy „regno nostro Polonie”. Az angol 
történetírásban nem jöttek rá a tévedésre. A levelet a hazai történetírásban egye-
dül Miskolczy István ismeri, de csak Simonyi regesztáját használta.100 Sem a 
lengyel, sem a román iratkiadásokba nem került be.  

Mindazonáltal az, hogy a szultán szövetkezni kíván Lengyelországgal, meg-
világíthatja a török 1524-es magyar politikáját is. A szöveg nem azt sugallja, 
hogy Szülejmán Magyarországgal szemben bármiféle békére törekedne: „nem 
fél a keresztények erejétől”, sem megtompult fegyvereiktől vagy „hosszas, ha-
szontalan tanácskozásaiktól” („Turcus nihil metuit christianorum vires, sive lon-
gas et inanes consultationes contra eum nostras”). Elképzelhető, hogy egy újabb 
offenzíva előtt a Porta úgy gondolkodott, le lehet választani a lengyel királyt Ja-
gelló-unokaöccsétől. A szerző azonban maga is „bizonytalannak és csalárdnak” 
(„incerte pacis atque fictae”) tartja a szultán békéjét. A török aktívabb és életerő-
sebb, mint valaha („facile prosperatur”), egész Itáliát akarja személyesen meg-
támadni („destinavit animo totam proculdubio debellare Italiam […] in persona 
[..] profecturus est […] dirigens acies suas”). Értesülései hitelesnek tűnnek, leg-
többjük Moldvából származik, ahol „feltartóztatták” („erat ego in Moldavia 
detentus sedi”). (A Letters and Papers szerint „börtönben” volt.) A békeajánlat-
ról egy Assa nevű renegáttól tud („inire per me idem orator eius ex Moldavia 
significavit”), de erről, ahogy a török háborús terveinek hiteléről is meggyőző-
dött, a Moldvában tartózkodó kereskedőkön keresztül is.101  

IV. István vagy Ştefăniţă (1517–1527) moldvai vajda kiskorúsága alatt, 1523 
elejéig a gyámjai irányították a moldvai politikát, és az előző fejedelem, Bogdán 
(1504–1517) hektikus uralkodásával szemben lengyelbarát és törökellenes vona-

 
100  Miskolczy István: Keresztes hadjárat terve a mohácsi ütközet előtt. In: Mohácsi emlékkönyv, 

41–62. 58. 
101  „de his et aliis multis plura recitatus quae postea per nostros mercatores ita in veritate facta sunt 

comprobata atque confirmata”. BL Cotton MS Vespasian F. I. ff. 15–16. 
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lat próbáltak meg érvényesíteni.102 István azonban nagykorúsította magát, leverte 
az ellene forduló bojárokat, a török pedig egyre nagyobb befolyásra tett szert 
Moldvában. Lajos 1523. június 1-i levelében már utal arra, hogy a török Moldvát 
is uralma alá vonta, és haderejét a saját seregeivel egyesítve fenyegeti Magyaror-
szágot.103 A Habsburg-követ, Andrea del Burgo 1523 tavaszán arról jelentett, hogy 
a török a moldvai vajdától csapatai átengedését kérte.104 Sok bojár menekült a Ja-
gellók országaiba. A töröknek kapóra jött, hogy a Jagellók hatalmas államkonglo-
merátumát megoszthatja, és leválaszthatja Zsigmondot Magyarországról. Ebben 
„vette igénybe” a krími tatár kánt is, aki sorozatosan ütött be lengyel területre. 
Zsigmond meg akarta óvni délkeleti határait a török-tatár veszélytől, és ki akart 
egyezni a moldvai vajdával, de ez kudarcba fulladt a levél írójának a feltartózta-
tásával. Zsigmond így még inkább a törökkel való béke mellett tette le a voksát. 

Noha senki sem azonosította pontosan a levélírót, meg lehet kísérelni. Több 
forrásunk tud egy 1523-as moldvai követségről, mely során a követet – Wawrzy-
niec Międzyleskit, Kamenyec-Podolszk püspökét (1518–1529) – fogságba vetet-
ték.105 Ő lehet a levél írója. Międzyleski ismerhette is San Sisto kardinálisát, hi-
szen a Szentszéknél is teljesített diplomáciai feladatokat. A magyar történetírás-
ban Zombori István foglalkozott a püspök moldvai küldetésével, felhasználván 
Zsigmond Lajoshoz írott levelét, melyben beszámol a püspök feltartóztatásá-
ról.106 A Vio kardinálisnak küldött levelet nem ismeri, még Simonyi közléséből 
sem. Feltételez egy hasonló tartalmú másik levelet, amelyet Międzyleski Zsig-
mondnak küldött, s amelyet Szydłowiecki követ Bécsújhelyt vagy Pozsonyban 
megkaphatott.107 Ennek a létezése csak Szydłowiecki beszámolásával igazolható: 
arról szól, a kamenyeci püspökkel István vajda „tiszteletlenül bánt”.108 Többet 
nem mond. Mivel Vio kardinális októbertől decemberig a tárgyalások helyszínén 
tartózkodott,109 Międzyleskinek az lehetett a célja, hogy addig jusson el hozzá 
levele, amíg még a fejedelmek együtt vannak, és tájékoztatni tudja őket is arról, 
hogy a szultán csak a mézesmadzagot húzza el a lengyel király előtt, valójában 
támadni készül. Itáliai akciójával egyidőben Moldva felől Magyarországot és 

 
102  Zombori: Jagelló, 255.; 296; Kosáry: Magyar külpolitika, 31. 
103  DF 276078.  
104  Kubinyi András: Magyarország hatalmasai és a török veszély a Jagelló-korban, 1490–1526. 

In: Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Szerk. Zombori István. Bp. 
2004. 117–146.142. 

105  „per Stephanum […] detentus in Valachia”: AT VI. No. 275., No. 242.; Documente privitoare 
la istoria Românilor. 1510–1530. Culese, adnotate şi publicate de Nic. Densuşianu. Bucuresci 
1892. (Documente privitoare la istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, II/3.) [a to-
vábbiakban Documente] Nos. 127., 299., 304.  

106  AT VI. No. 275.; Zombori: Jagelló, 294. 
107  Zombori: Jagelló, 294. 
108  „irreverenter audivit…et oratores sue majestatis indignius quam debuit tractavit”: Szydło-

wiecki: Napló, 48., 149. 
109  Szydłowiecki: Napló, 86., 188.; Zombori: Jagelló, 279., 303. 
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Lengyelországot támadja meg. A magyar diplomácia éppen a Międzyleski-levél-
ből ismerhette a lengyelekhez érkező békeajánlatot, és ennek ismeretében szánta 
el magát Lajos 1524 februárjában, hogy újabb segélykérő leveleket írjon. Egy 
Magyarország elleni támadás beleillett a levél által vázoltakba. Igaza van Międ-
zyleskinek, nem sokkal ezután indulnak meg a törökök Klissza ellen, majd szep-
temberre beveszik Szörényt.  

A levél beállítása, hogy a lengyel király a török ajánlat ellenére ellenére sem 
kíván békét kötni, furcsának hat. Zsigmond biztosítani kívánta magát a török ol-
daláról. Lehet, hogy mindez a segélypénzeket szigorúan kezelő legátusnak, és az 
egész Kúriának is szól. A lengyel király finoman érzékelteti, nem osztja Lajos 
lelkesedését, hogy hadat indít a török visszaszorítására. De nem szakad el az 
„ecclesia testétől”, és „szem előtt tartja” Lajos tervezett hadjáratát.110 Zsigmond 
frazeológiájában folytatta a keresztes propagandát, de egyre inkább a törökkel 
való megegyezés felé nyitott. Szydłowiecki 1523 őszén többször igen határozot-
tan képviselte királya álláspontját, amely szerint Lajosnak meg kellene egyezni 
Szülejmánnal.111 Jól működött a török leválasztó taktikája, 1525-ben békét kötött 
Lengyelországgal.  

Több hasonló tartalmú, Magyarország fenyegetettségéről szóló híradásunk 
van a kérdéses időben.112 Éppen ezért merülhet fel még egy eshetőség: a londoni 
levél nem valós.  

Tudjuk, hogyan érkezett Międzyleski levele Angliába. Egy ismeretlen itáliai 
kéz tudósítja Wolsey-t, hogy levelet kapott Lengyelországból, aminek tartalma 
ugyanaz, mint a San Sisto-levélé, s lehetséges, éppen az is. Datálatlan, de akkor-
ra keltezhető, amikorra megérkezhetett a levél Viohoz, s ő továbbította is Itáliá-
ba. Ennek másolatát Wolsey hírszerzése megszerezte – s így nagyjából ugyanak-
kor ért Londonba, mint az ugyancsak lemásolt, II. Lajosnak a császárhoz és a 
pápához írott levelei.113 A levél eredetijét nem ismerjük, ahogyan több más Vio-
hoz írott levelét sem. Nem tudtam összevetni az írást a püspök más leveleivel. (E 
téren szükség van további kutatásokra Lengyelországban és a vatikáni levéltár-
ban.) Elgondolkodtató, hogy a leveleket egybekötve szerezték be, s úgy könyvel-
ték el, hogy „Magyarország királyának levelei”. Nagy része arról szól, hogy mi-
kor és hogyan készül Szülejmán – Magyarország mellett – Itália ellen. S miért 

 
110  „nollet se disjungere a corpore ecclesiae […] princeps presertim intuitus Regis Hungariae prop-

ter quod militiam regni sui movere decrevit ad resistendum potentiae turcarum”: BL Cotton MS 
Vespasian F. I. ff. 15–16. 

111  Zombori: Jagelló, 241., 245.; Szydłowiecki: Napló, 15., 21., 23–24. 
112  BL Cotton MS Vitellius B. VI. ff. 42–44.; f. 98.; LP IV. Nos. 296., 320., 446.; Lettere di 

principi le quali o so scrivono da principi, o a principi o ragionano di principi. Venezia, 1581. 
I. ff. 123–126.;; LP IV. No. 320. 

113  „Turcharum […] imperatoris conflare exercitus, quo putatur metuiturque invasurus esse 
regnum”: [1524. feb. 28u.] The National Archives – Public Record Office, Kew: State Papers 
[SP] 1/32 f. 236.; LP IV. No. 129.  
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éppen Vio bíborosnak íródott a levél, aki a pénzes ládikán ül, mi több, dél-itáliai, 
ahová beüthet a török?  

Ismert, a magyar diplomácia „gyártott” hamis híreket és leveleket, hogy meg-
gyorsítsa a segélyek folyósítását. Egy 1524. február 20-án, a szultán nevében 
írott fiktív levél szerint a török a Birodalom megtámadását is tervbe vette.114 Erre 
a magyar király március 6-i – ugyancsak fiktív – levelében válaszolt: szól török 
követekről, akik Szülejmán nevében 1524. február végén békét terjesztettek 
elő.115 Ezt „hitte el” a velencei diplomácia. Nem lehet véletlen, hogy egy ilyen 
„gyártott” levél a pápai legátust célozta meg. Sokat nyomhatott a latban egy „el-
ső kézből származó híradás”, amely nyomatékosította, hogy a török békét kíván 
kötni Lengyelországgal, amivel veszélybe kerül a keresztes vállalkozás, így a le-
gátusnak mielőbb meg kell nyitnia a letétet. Hangsúlyozom, ez csak hipotézis, de 
bele is illhet a korabeli magyar diplomácia eszköztárába. Talán ugyanakkor írat-
hatta a magyar kancellária „a lengyel püspök levelét”, amikor Brodaricsnak is 
küldenek levélmásolatokat. Lehetséges, hogy ezek között van „Vionak írott” le-
vél is, és így kerül az Rómából az angol hírszerzés kezébe – talán tudatosan. Az 
angol királyra is nagyobb hatással lehetett egy első kézből, moldvai fogságból 
küldött jelentés, mint egy szokványos exhortatio.  

A „török ajánlat” lebegtetésének mozgatórugója a pápai legátusnál lévő pénz. 
1524. március 13-án Hannaert tolmácsolta a császárnak, amit a Reichstagon a 
magyar követek hangoztattak, hogy „Magyarország gyenge, nincs pénze, nincs 
embere”.116 II. Lajos hangsúlyozza, nagy szükség lenne az 50 ezer aranyra, hi-
szen azon most 10 ezer gyalogos zsoldost fogadhatnának fel.117 A király tart is 
tőle, hogy másra fogják költeni a pénzt.118 Március 8-i levelében a király pontos 
adatokkal szolgál, miért van égető szükség a pénzre: 32 ezer aranyat emésztenek 
fel egy évben a végvárak.119 A segély kifizetése még nyáron sincs megoldva, hi-
szen Burgio még mindig nem érkezett vissza Lengyelországból, így nem tud ez 
ügyben cselekedni. Ezért júliusban a király újabb, nagyobb összegű segélyért fo-
lyamodik a pápához.120  
 
114  Kosáry: Magyar külpolitika, 200. 274. j.; Kubinyi: Mohácsi, 179. 
115  „litteras tuas ab oratoribus tuis accepimus […] pacis, de qua petenda tui oratores apud nos age-

bant”: [Stephanus Katona]: Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae…. Tom. XII. 
Ordine XIX. Budae 1793. 417–420.  

116  „royaulme de Hongrye est despourrueu de gens et dargent”: Lanz, Correspondenz, No. 52.; 
Brüsszeli, No. 18.  

117  „quinquaginta milium ducatorum, designatum […] legatum Sancti Sixti cardinalem ad nos pro-
pediem venturum praesidio intelleximus. […] conduci atque aliquamdiu sit opus peditum de-
cem milia possint.” 1523. jún. 1.: DF 276078.  

118  […] hanc taxam in alios usus, quam in huius regni adversus Turcarum defensionem abire 
patiatur”. uo. 

119  „tenenda locis necessariis praesidia triginta duo milia florenorum singulis annis facile ab-
sumuntur […] maximo et incredibili sumptu retinetur.” 1524. márc. 8.: Pray: Epistolae, I. 177–
182.; Brodericus: Epistulae, No. 30. 

120  Artner: Magyarország, No. 132.; Theiner, II. No. 832. 
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A kérdés további vizsgálatában esetleg a lengyel források mélyrehatóbb vizs-

gálata is segítene, mivel sajnos az Acta Tomiciana által közölt források között 
igen kevés az 1524. évi, a nyár előtti levelezés II. Lajos és Zsigmond között, de a 
források egyike sem utal békére. Például május 13-án azt írta Lajos a lengyel ki-
rálynak, hogy már a török elleni háborúra készül – ha lenne még esélye a béké-
nek, s egyáltalán volna még miről tárgyalni, nem mondana ilyet.121 Már az év 
elején is úgy tűnik, Lajos számára egyértelmű, elkerülhetetlen a háború a török-
kel, „nem fog már kitartani”, hónapokig sem a „fegyverszünet”, fel kell készül-
jünk, hogy hadba lépjünk. Nem lehet úgy értékelni, hogy érdemes bármilyen bé-
kéről tárgyalni, s nem azért, mert új feltételei vannak, hanem egyszerűen, mert a 
török harcra készül.122 Február eleji levelében sem szól semmi egyebet, mint 
hogy tudjuk a török terveit, a szultán Magyarország ellen készül.123  

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
1524-ben sem lehet teljesen kizárni, még a nyugati források alapján sem, hogy 
voltak valamilyen szintű kezdeményezések. A szultán az éppen folyamatban lé-
vő hadműveletek mellett is puhatolózhatott. A magyar békepárti oldal is „meg-
szondázhatta” a magyarországi vendégszeretetet élvező csauszt. 1523 júliusában 
a királyi tanács kimondta, „a török nem fog hajlani a fegyverszünetre”.124 Úgy 
véljük, közvetett információk alapján a közvéleményben jelen van a béke, mint 
opció. Elképzelhető, hogy a télen történt valami, akár egy informális magyar 
kezdeményezés. A király január 10-i levele még nem szól ilyesmiről,125 segély-
kérésről pedig február elejéig nem tudunk. Egy ilyen „nem hivatalos” megkere-
sés beleillett a kormányzat azon politikai játszmájába, hogy megszerezze a legá-
tusnál lévő segélypénzeket. Nem zárhatjuk ki, hogy erre válaszul a török követ 
kaphatott újabb, informális utasításokat otthonról. Kevéssé képzelhető el, hogy 
újabb csausz érkezett, nehéz lett volna eltitkolni – így valószínűbb, hogy „a vég-
vári parancsnokok útján” áramoltak a hírek.126 A magyar kormányzat nem ide-

 
121  Lajos háborúra készül „ad bellum cum Turcis assidue simus intenti”: 1524. máj. 13. 77. 

LXXVIII.  
122  „videmus induciarum non multos jam menses superesse […] partim parando partim gerendo 

cum turcis bello consumentur”: Lajos Zsigmondnak: 1524. jan. 25.: AT VII. LXXIII. p. 73., 
1524. feb. 23.: Lajos Zsigmondnak: a török támadásra készül, segítséget kér – nincs szó béké-
ről: AT V. p. 75. LXXIV. Hurmuzaki, II/3. 468–69. CCCXXIV. 

123  Semmi egyébről nem szól, csak arról, tudjuk terveiket: „ad res turcicas, quid hostes in nos mo-
liantur aperte cognoscet”: 1524. feb. 2. e.: Lajos a lengyel királynak: AT VII. 7. no. V.  

124  Kubinyi: Mohácsi, 168., 174. 
125  II. Lajos VII. Kelemennek, Pozsony: Lettere di principi. Litterae principum ad papam (1518–

1578). Ed. József Bessenyei. Roma – Budapest, 2002. No. III/2.; Theiner, II. No. 832.  
126  Kubinyi: Szülejmán, 153. 
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genkedett egy-egy álhír komponálásától, akár egy török béketerv megszellőzteté-
sétől, ha sürgetni akarta az orra előtt lévő pénz kifizetését. S egy effajta diplomá-
ciai taktika egész lavinát indíthatott el.  

A Międzyleski-levél akkor születik, amikor Schneidpöck megpróbál utána-
járni, miért terjedhetnek hírek a törökkel való megegyezésről. Hipotetikusan fel-
tehetjük, hogy ez a magyar udvar propagandájának a része. Találóan fogalmazza 
meg Ferdinánd bátyjának, hogy a magyarok siralmai még a „sziklákat is meg 
tudták volna mozgatni”.127 Ilyen sirám lehetett a „békeajánlat” is. Hozzá kell 
tenni, hangzatos eltökéltségük ellenére a Habsburgok sem idegenkedtek volna 
egy magyar–török békétől, mivel – ahogyan Ferdinánd fogalmazott – „Il n’est 
possible ni en nostre pouoir resister à une si grande puissance comme celle dudit 
Turcq”. Valósnak tűnik aggodalma, ha a török támad, „Magyarország után az ő 
országai is elveszhetnek”.128 A franciák elleni háború közepette V. Károlyt is 
megnyugtatta volna, ha Lajos fegyverszünetet köt. 

 

 
127  „gravi oratione et lamentabili voce, quae vel saxa movere potuisset”: 1524. április 27.: HHStA 

Handschriftenabteilung, Handschriften Blau, Fasc. 597/1. ff. 14–17.: Politische Korrespondenz, 
No. 20734.; Korrespondenz, 117.; Kubinyi: Ákosházi, 278.  

128  „que si ainsi le Turcq vient, j’estime estre perdu ledit royaulme de Hungrie et mes pays aprés”: 
Nürnberg, 1523. dec. 18.: V. Károlynak: HHStA Belgien PA Fasc. 6/1. ff. 3r–7v.; Politische 
Korrespondenz, Nr. 677.; Korrespondenz, 89.; Firnhaber: No. 6. p.104.; Lhotsky: Zeitalter, 72. 
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BETHLEN GÁBOR ALAKJA  
AZ ELMÚLT HARMINC ÉV TÖRTÉNETÍRÁSÁBAN 

 
 
 
 
 
A több mint harminc évvel korábban írt tanulmány elkészítését követően1 Beth-
len Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója lehetőséget nyújt arra, 
hogy az elmúlt három évtized történetírása alapján a közelmúlt Bethlen Gábor 
ábrázolásait vegyük szemügyre. 

Az 1980-as évtized közepén jelent meg a Magyarország történetét feldolgozó 
kötetek közül az 1526–1686 közötti időszakkal foglalkozó kötet, amelyben Mak-
kai László, illetve az Erdély történetének három kötete, amelyek közül a máso-
dikban Péter Katalin írta meg Bethlen Gábor korának történetét.  

Mindketten nyújtanak egy általánosabb jellemzést Bethlen Gáborról, amelyek 
kiindulópontot jelentenek a fejedelem személyiségének, politikai, illetve törté-
nelmi tevékenységének megközelítéséhez, értékeléséhez.  

Makkai László szerint Bethlen Gábor politikai tevékenységének célja a feje-
delemmé választásáig teljesen egyértelműen a török védelme alatti önálló Erdély 
fenntartása volt. Tevékenységének lényege azonban nem a törökbarátság volt, 
hanem az erdélyi önállóság, s az sem a magyarországi rendiség támogatása cél-
jából, ahogyan Bocskai politizált, hanem egy jól kézben tartott államiság megte-
remtéséért, távolabbi célja pedig Magyarország újraegyesítése volt. Hozzá illő 
kifejezésnek tartja Makkai László a „magyar Machiavelli” hasonlatot, de nem a 
Bethlen által is használt és elítélt „gátlástalanság” értelmében, hanem a rene-
szánsz ember- és társadalomszemléletében. Bethlen nézetrendszerét és gyakorlati 
tevékenységét a végzet, a szerencse és a szükség fogalmai, illetve az Isten, alka-
lom és az engedelmesség kálvinista kifejezések határozták meg. Ez utóbbiak sze-
rint Isten, akinek akar, alkalmat ad az előmenetelre, s aki engedelmesen megra-
gadja ezt az alkalmat, az az erényes ember. Ebben az összefüggésben helyeselhe-
tő akár a törvény és a jog megsértése is, ha az a közérdeket szolgálja. (Például 
Báthory Gábor eltávolítása a hatalomból.) Viszont előfordulhat az is, hogy a na-
gyobb konfliktusok elkerülése érdekében olykor a zsarnokságot is tűrni kell! 
Bethlen Gábor egyfajta isteni elhívatás megtestesítőjének tartja magát. Ugyanak-
kor Bethlen vallásosságából hiányzott mindenféle fanatizmus, a vallásügyet tu-
 
1  Bársony István: Bethlen Gábor megítélése korában és a történetírásban. Magyar Történeti Ta-

nulmányok. XIV. Szerk.: Szendrey István. Debrecen, 1981. 7–35. 
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datosan rendelte alá a politikának, s hatástalan maradt rá a Bocskai-korszak né-
metgyűlölete is. 

Politikai célja fejedelemmé választásáig a török védelme alatt álló önálló Er-
dély fenntartása volt, s Báthory Gáborral is csak akkor fordult szembe, amikor 
ezt a vonalat feladni készült. A török valóban nem találhatott volna megbízha-
tóbb gazdát Erdély védelmére. Bethlennek azonban nem a törökbarátság volt az 
alapelve, hanem Erdély védelme, s az sem a Bocskai-féle program, a magyaror-
szági rendiség támogatása céljából, hanem egy távolabbi cél: Magyarország új-
raegyesítése miatt.2 

Péter Katalin szerint az ötlet, amely szerint török csapatok hozhatnak Erdély-
be fejedelmet már korábban Bethlen Gábor fejében fordult meg először, s ő lesz 
az első erdélyi fejedelem, akit a török csapatok jelenlétében „féltekben szaba-
don” választottak meg 1613. október 23-án, az országgyűlésen.3 

A fejedelem tehetségének jellemző vonásait az alábbiakban látja: 
–  a több területre való alkalmasság, 
–  az a fajta tárgyilagosság, amely tervei keresztülvitelében semmilyen mel-

lékes szempontot nem engedett érvényesülni. Ugyanakkor ő is hajlamos volt 
elrugaszkodni a valóságtól, mint kortársai. Nem ragaszkodott a tényekhez 
sem, különösen, ha a diplomáciáról volt szó. A maga észjárása szerint fel-
mérte szándékai megvalósításának eszközeit, s ezeket minden aggályosko-
dás nélkül alkalmazta.  

–  sajátos törökpártisága, amely nélkül soha nem juthatott volna a fejedelmi 
trónra, amely azonban azt is jelentette egyúttal, hogy mindent megtett a 
minél nagyobb mozgástér megteremtésére, kialakítására a fejedelemsége 
számára.4 

 
Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban olyan tanulmányok jelentek meg az általunk 
érintett időszakban, amelyek az eddigieknél pontosabb képet kísérelnek megraj-
zolni Bethlen és a török kapcsolatáról, mint azt a korábbi történetírás tette. Fon-

 
2   Magyarország története, 3/1. 1526–1686. Főszerkesztő Pach Zsigmond Pál. Budapest, 1985. 

802–803.    
3  A fejedelemválasztással kapcsolatban: Bársony István: A fejedelmi trónra jutás típusai Erdély-

ben. In: Magyarság és Európa. Szerk.: Orosz István – Mazsu János – Pallai László – Pósán 
László. Debrecen, 2006. 61–72. A fejedelmi trónra jutást tekintve az alábbi típusokat különböz-
tettem meg: 1.: szabad fejedelemválasztás: Rákóczi Zsigmond, 2.: dinasztikus úton történő 
trónörökítés, egyenes ági öröklés (II. Rákóczi György), oldalági öröklés (Báthory Zsigmond, 
Báthory András, Bethlen István). Feleség trónöröklése: Brandenburgi Katalin. 3.: a magyaror-
szági és az erdélyi események összekapcsolódásából kialakult helyzetben a trónra jutottak: 
Bocskai István, Báthory Gábor, I. Rákóczi György. 4.: a török hathatós támogatásával lettek er-
délyi fejedelmek: Bethlen Gábor, Barcsay Ákos, Apafi Mihály. 5.: az események forgatagában 
ármenetileg Erdély élére kerültek. Vitéz Mihály (?), Székely Mózes, Rhédey Ferenc és Kemény 
János. 

4   Erdély története II. (1606-tól 1830-ig.)  Főszerk.: Köpeczi Béla. Budapest, 1986. 643. 
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tosnak tartjuk ezek közül Péter Katalin, Papp Sándor és Sudár Balázs tanulmá-
nyait megemlíteni. Péter Katalin tanulmányának fő kérdése – több forráskritikai 
kérdés – tisztázását követően: milyen mértékű volt Bethlen török támogatottsága 
a Habsburg-ellenes fellépései során? Ennek a kérdésnek a megválaszolása azért 
is igen lényeges, mert fontos adalékokat szolgáltathat a fejedelem törökpártiságá-
nak a mértékére. Kutatásai alapján megállapítja, hogy például 1619 szeptembe-
rében a török nem ellenzi ugyan a Bethlen által már elindított hadjáratot, de egy-
előre, s mint később kiderül: a későbbiekben sem hajlandó Bethlen oldalán II. 
Ferdinánd ellen hadba lépni. A Porta a Habsburg uralkodókkal korábban kötött 
békét csak akkor szándékszik felmondani, ha II. Ferdinánd már nem uralkodója 
Magyarországnak. Ezzel együtt is Bethlennek szüksége lett volna arra, hogy a 
Porta nyílt elismerésével, a török birodalom potenciális erejével, támogatottsá-
gával léphessen fel céljai elérése érdekében, II. Oszmán szultán azonban csak 
1620 júniusában biztosította őt jóakaratáról és oltalmáról, a közel két éven át 
hangoztatott semlegességét feladva. Bethlen ezzel együtt sem kapott érdemi ka-
tonai támogatást a Portától. Lényeges kérdése Bethlen királlyá választásával 
kapcsolatos időszaknak, hogy lehet-e Bethlen Gábor egyszerre magyar király és 
erdélyi fejedelem? Sem a pozsonyi, sem pedig a besztercebányai országgyűlésen 
nem tárgyaltak Erdéllyel kapcsolatos kérdéseket, Erdély a magyarországi rendek 
szemléletében a királyságtól éppen úgy különálló ország volt, mint Bethlen fel-
fogásában, s a két országrész egyesítésre érdemi kísérlet nem is történt. Péter Ka-
talin következtetései szerint Bethlen Gábor sokkal kevésbé függött a Portától, lé-
nyegesen lazább volt a kapcsolata, mint ahogy azt ő is feltüntette. Az ország-
egyesítés elmaradása nem feltétlenül a Portán múlott.5 

Papp Sándor véleménye szerint mindenkor egységes portai politikáról nem 
beszélhetünk, egyszerre több irányvonallal is találkozhatunk, és az ezeket képvi-
selő csoportok érdekérvényesítő képességén múlott, hogy éppen melyiket ültet-
ték át a gyakorlatba.  

Az adott időszak szinte követhetetlen politikai szituációit jól illusztrálhatja az 
1619 tavaszán Jenő esetleges török kézre adásával kapcsolatban kialakulható 
helyzetet. Ha ugyanis emiatt – mint többen várták – Bécs fegyveresen lép fel, 
Bethlen olyan török katonai támogatást kaphat, amely nemcsak a védekezésre 
lenne elég, hanem arra is, hogy Bethlen elfoglalva Magyarországot ott király le-
hessen, míg testvére, Bethlen István Erdélyben maradhasson vajdaként. Mivel 
Jenő átadásra nem került sor, természetesen az ezzel kapcsolatos várakozások is 
szertefoszlottak.  

A realitás és a várakozások köszönő viszonyban sem voltak egymással, de ez 
ennek az időszaknak ez mondhatni természetes velejárója volt. Ezen állításunk 
igazolására idézünk néhány Bethlentől származó kijelentést, amelyekben az 1619. 

 
5  Péter Katalin: Bethlen Gábor magyar királysága, az országegyesítés és a Porta. Századok, 117. 

évf. (1983) 5. sz. 1039–1060. 
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november 4-ei terveiről, amelyekről Iszkender basának számolt be. Ezek szerint 
hatalmi céljainak beteljesítése küszöbén áll. Pozsonyt elfoglalta, tíz nap múlva új 
királyt választanak, aki, ha nem is nevezi meg magát: Bethlen lesz. A hadserege 
rövid időn belül elfoglalja Bécset, s elérte azt is, hogy a cseh, morva és a szilézi-
ai rendek jó viszonyt alakítsanak ki a szultánnal. Ezzel szemben a valóság: Bé-
cset nem foglalta el, a cseh rendek már 1619. augusztus 26-án megválasztották 
uralkodójuknak V. Frigyest, valamint egy 1619. novemberi portai utasítás sze-
rint, amelyet Karakas Mehmed budai és Deák Mehmed temesvári basák kaptak: 
a békét II. Ferdinánddal minden körülmények között fenn kell tartani. Az erdélyi 
és a magyar csapatok a Bécs elleni támadásuk idején nem rendelkeztek semmi-
lyen török katonai, csak politikai támogatással. Saját véleményem szerint Beth-
len törekvései, illetve céljai ekkor fényévekre voltak a realitásoktól, arról nem is 
beszélve, ha az ő közreműködésével kerülne sor Csehország török vazallusi vi-
szonyba kerülésére, az Közép-Európa történetét tekintve, tekintettel arra, hogy 
erre a töröknek katonailag soha nem volt tényleges esélye, megbocsáthatatlan lett 
volna mind a kortársak, mind pedig az utókor számára. Erre sem volt természete-
sen semmi esély V. Frigyes cseh királlyá választását követően. 

Mint láthattuk Péter Katalin is felvetette azt a kérdést, hogy lehet-e egy kéz-
ben egyesíteni a Királyi Magyarországot és Erdélyt. Vizsgálta ezt a kérdést Papp 
Sándor is. Hadzsi Mehmet Eszad effendi álláspontja szerint Bethlen koronázásá-
nak a hírét várják, mert a Porta csak akkor tudja megszakítani a kapcsolatokat II. 
Ferdinánddal, ha már nem ő a magyar király. Felmerül ugyanekkor, ha Bethlen 
király lesz, ki lesz az erdélyi vajda? Felújítottak ekkor egy olyan elképzelést, 
amely I. Ahmed szultán (1603–1617) szerint, mivel Erdélyben három nemzet 
van, a szultán mindhárom nemzetnek adjon külön-külön vajdát. Az eredetileg 
valószínűleg 1613 elején felmerült elképzelés Bethlen királlyá választása eseté-
vel kapcsolatban került elő újra, s amely Erdély történetének mélypontját jelen-
tette volna egyúttal. Természetesen, mint annyi korabeli terv, szándék, ez sem 
valósult meg. 

Bethlen 1619 decemberében megkísérelte felszámolni a Habsburg és a török 
birodalom közötti békét, s bele akarta vonni a török birodalmat egy Habsburg-
ellenes háborúba. Azzal vádolta meg II. Ferdinándot, hogy mivel uralkodása il-
legitim, nem a törökök lesznek a béke felbontói. Ezt az állítását egyébként Beth-
lennek – természetesen – soha nem sikerült bizonyítania, ugyanakkor a Porta kü-
lönösen ügyelt rá, hogy ne lehessen a béke felbontójának, a nemzetközi normák 
szerint törvénysértőnek tekinteni. 

Bethlen Gábor 1619 és 1621 között végül nem tudta elérni, hogy a szultán hi-
vatalosan elfogadja és megerősítse őt Magyarország királyának, s nem sikerült 
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megoldania az 1620 januárjában létrejött magyar–cseh szövetség szultáni patro-
nátus alá kerülését sem.6 

Erdély és az oszmán érdekszférák viszonyait vizsgálva igen határozott véle-
ményt fogalmazott meg Sudár Balázs. Álláspontja szerint az Erdélyi Fejedelem-
ség az Oszmán Birodalom – külpolitikáját tekintve ugyancsak rövid pórázon tar-
tott – vazallusállama volt. A szultánt természetesen igazán nem a magyar állam, 
hanem a saját birodalma érdekelte, s ezért más összefüggésrendszerben tekintett 
Erdélyre, mint a magyar uralkodók. A törökök Erdélyben és a két román vajda-
ságban egymás ellen kijátszható vazallusállam rendszert láttak. A magyar terüle-
teket érintő erdélyi politikát pedig a saját szempontjaik szerint értékelték, egyér-
telműen óvakodva a Habsburg-hatalommal kialakuló konfliktusoktól.7 

Bethlen Gábor 1621 márciusában még mindig kérelmezte a magyarországi 
uralmára vonatkozó szerződéstervezetet, erre vonatkozó ahdnamét, azonban – el-
lentétben a magyar történetírás egyes állításaival – nem kapott. Bethlen egy hó-
nappal később még mindig új tervekkel állt elő: a Porta a lengyelországi háború-
ban elégedjen meg a tatár betöréssel, az oszmán főerők támadják meg a Habs-
burg császár örökös tartományait, esetleg Észak-Itáliát. Véleménye szerint a 
Habsburg Monarchia keleti határvidéke kevésbé védett frontvonalon volt, mint a 
lengyel, s egy magyar–török fellépés világraszóló hódításokat eredményezhetett 
volna. A kérdés – véleményem szerint – utólag csak az: mit jelentett volna mind-
ez az említett térség története számára hosszabb távon. Mivel azonban mint 
Bethlen elképzeléseinek zöméből, természetesen ebből sem valósult meg semmi. 

A Porta magatartásának alapvető vonásait hasonlóan látja Pálffy Géza is, 
amikor a török állam kétségtelen válságjelenségei ellenére is úgy véli, hogy nagy 
tévedés lenne a kor Oszmán Birodalmát olyan meggyengült hatalomnak tekinte-
ni, mint amilyenné a későbbiekben vált. Isztambul minden nehézség ellenére bár-
mikor rendelkezett akkora erővel, hogy magyarországi határvidéke vagy a vazal-
lus Erdély problémáját rendezze. Kül- és belpolitikai nehézségei miatt ugyanak-
kor 1606 és 1658 között a Duna medencéjében minden erejével ragaszkodott a 
béke fenntartásához. Ugyanakkor a birodalmon belüli válságjelenségek, majd 
pedig a harminc éves háború miatt a Habsburg-birodalomnak is alapvető érdeke 
volt a béke fenntartása a törökkel.8 Ez a helyzet sajátos, ugyanakkor korlátozott 
mozgásteret biztosított az említett két évszám között uralkodó erdélyi fejedel-
mek, így Bethlen számára is. Amíg nem sértik, vagy keresztezik tevékenységük-
kel a Porta érdekeit, addig többé-kevésbé szabadon tevékenykedhetnek, volt 
azonban egy olyan határ, amelyet saját érdekükben jobban tették, ha nem lépték 
át. Kétségtelen, hogy Bethlen Gábor minden létező és sokoldalú ambíciója elle-
 
6  Papp Sándor: Bethlen Gábor, a Magyar Királyság és a Porta. (1619–1621). Századok, 145. évf. 

(2011) 4. sz. 933–973. 
7  Sudár Balázs: Iszkender basa és Bethlen Gábor. Századok, 145. évf. (2011) 4. sz. 975–976. 
8  Pálffy Géza: Magyarország két világbirodalom határán (1526–1711). (Magyarország története. 

Főszerkesztő: Romsics Ignác.) Budapest, 2007. 398.; 418. 
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nére ismerte azt a határt, amelyet a török birodalommal szemben saját és Erdély 
érdekében nem léphetett és nem is lépett át!  

Ezzel együtt is, annak ellenére, hogy az általunk vizsgált időszakban nem volt 
Habsburg–török háború Magyarországon, az Erdélyből, illetve a Királyi Ma-
gyarország területéről megindított fegyveres fellépések az 1610-es évek végétől 
az 1640-es évek közepéig csaknem folyamatos polgárháborús viszonyokat te-
remtettek Magyarországon,9 amelyeket nehezen lehet akár utólag is bármelyik 
oldal érdemének tekinteni. 

Bethlen nagy ívű elképzelése szerint nemcsak a két országrész egyesítését 
kell végrehajtani Erdélyből kiindulva, hanem helyre kell állítani az egész mátyási 
birodalmat, beleértve mindebbe a török kiűzését is!10 

A Bethlen Gábor által vezetett Habsburg-ellenes harcok politikai céljaikat te-
kintve túlnőttek a Bocskai-végrendeletben megfogalmazott kereteken: Magyar-
ország és Erdély egyesítését akarták megvalósítani, kelet felől. Erre az igazi le-
hetőséget a harminc éves háború villantotta fel. Úgy tűnt, hogy a Habsburg-
ellenes koalícióba való bekapcsolódás egyúttal lehetőséget kínál a török fennha-
tóság alóli szabadulástól is. A cseh rendek fehérhegyi veresége (1620. november 
8.) azonban derékba törte az elképzeléseit, ezután legfeljebb Erdély területének 
növelésére számíthatott.11 

Az Erdélyi Fejedelemség fiatal állam, el kellett fogadtatnia magát Európa fó-
rumain. Az egész Közép-Európát átfogó háborúból Erdély sem maradhatott ki, 
hosszú távon pedig az egységes Magyar Királyság létrehozása volt Bethlen Gá-
bor célja.12 1620 januárjában létrehozták a cseh–magyar konföderációt, ezt ter-
vezték kibővíteni több tartomány és ország szövetségévé, s meg kívánták szün-
tetni az ellenségeskedést a Habsburg-kormányzattal. A helyzet kettősségére utal 
ugyanakkor a Porta magatartása is: csak úgy tarthatná meg Bethlen a Királyi 
Magyarországot, ha lemond Erdélyről, s ezzel egy időben lényegében vazallusi 
státust ajánlott fel Csehországnak.13 

Komoly dilemmája volt Bethlennek a koronázással kapcsolatban: szabad-e 
mindkét hatalom jóindulatát maga és országa ellen fordítania? Úgy érzékelte, 
hogy ezt nem szabad megtennie, ezért a koronázásra nem került sor.14 

 

 
 9  Uo., 399. 
10  Magyarország története, i. m. (1985), 807. 
11  Nagy László: Erdélyi fejedelmek a Habsburg-ellenes harcok élén. In: Magyarország hadtörténe-

te. I. Főszerk.: Liptai Ervin. Budapest, 1984. 264. (a továbbiakban: Magyarország hadtörténete). 
12  Történetírásunk természetesen megemlíti, de távolról sem hangsúlyozza azt a tényt, hogy az or-

szágegyesítés a török által birtokolt hódoltsági területet nem érintette volna, így maximum egy 
„kétharmados” megoldásra kerülhetett volna sor. 

13  R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország. Budapest, 1999. 77–78. 
14  Papp Klára: Erdélyi Fejedelmek. Debrecen, 2008. 77. 
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A fejedelem és az udvar kapcsolatát a változatosság és az ellentmondásosság 
jellemezte. Néhány évnél tovább egyikük sem számíthatott arra, hogy a másik fél 
ne kezdene valamilyen fellépést, amelyek gyakran fegyveres összecsapásokat is 
eredményeztek. Ezen a helyzeten az sem segített, hogy gyakran kötöttek egyez-
ményeket, szerződéseket, békéket. Sajátos módon az 1615. évi nagyszombati 
egyezmény tartalmazott olyan pontot, amely hosszútávon, évtizedekkel később 
realizálódik majd, de ennek időpontját akkor senki nem tudta, tudhatta, a korra 
jellemző Habsburg-felfogást viszont egyértelműen tükrözte: az önálló Erdélyi 
Fejedelemséget egy, csupán a török magyarországi jelenlétének eredményeként 
létező államalakulatnak tekinti!15 Egyébként már 1617-ben sor került a nagy-
szombati egyezmény megújítására, a Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjáratait 
lezáró három békekötésre pedig lényegében két évenként került sor, összesen 
nyolc évet fogva át, ezért tartós, hosszantartó eredményről így aligha beszélhe-
tünk. A nikolsburgi békében (és megerősítéseiben) megfogalmazottak szerint az 
Erdélyhez kapcsolt területek azok összes jövedelmeivel és kincstári illetékeivel, 
teljes joghatósággal, a fejedelem életének idejére kerültek Erdély fennhatósága 
alá.16 A területbővülések mind gazdasági, mind politikai, mind katonai szem-
pontból kétségtelenül jelentős mértékben hozzájárultak Erdélyben a fejedelmi 
hatalom megerősödéséhez. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy az 
adott térség számára ez a helyzet konzerválta azt az állapotot, amely már koráb-
ban is jellemezte: a nagyfokú változékonyságot és kiszolgáltatottságot a politikai 
és a hatalmi viszonyok módosulásainak. 

Változatlanul nem tekinthető elhanyagolhatónak a török hatalom jelenléte a 
békekötések időszakában sem, akik békekötések ide (Habsburg–erdélyi), béke-
kötések oda (Habsburg–török) – mint már láthattuk – egyértelműen érzékeltet-
ték, hogy a térségbeli befolyásukról nem mondtak le, azt korlátozottabb vagy 
nyílt formában érvényesíteni kívánták, s ami az erdélyi történelem szempontjá-
ból távolról sem mellékes, képesek is voltak rá. 

A 17. század elején a Magyarországról vagy Erdélyből kiinduló fegyveres 
küzdelmek ismétlődően kapcsolódtak az adott időszakban zajló háborús konflik-
tusokhoz, amelynek eredményeként az itteni események és azok szereplőinek sú-
lya nem kis mértékben felértékelődött. Mind a tizenöt éves, mind pedig a har-
minc éves háború idején olyan körülmények között került sor Bocskai István, a 
későbbiekben Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fellépéseire, amikor a Habs-
burg-birodalom politikai-katonai lekötöttségét tekintve a magyarországi fegyve-
res fellépések semmiképpen nem voltak a birodalom szempontjából elsődlege-
sek, meghatározóak, viszont ezzel együtt is rákényszeríttették az udvart arra, 
 
15  A szerződést kiegészítő titkos megállapodás első pontja szerint a fejedelemséget szabad válasz-

tási jogában az uralkodó megtartja, amíg Buda és Eger a török hatalma alól felszabadul.  
(Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. Budapest, 2000. 49.; Oborni 
Teréz: Bethlen Gábor és a nagyszombati szerződés. Századok, 145. évf. (2011) 4. sz. 905. 4.  

16  Erdély története, II. i. m. 674. 
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hogy politikai megoldást keressenek a kialakult helyzetekben. A katonai vonat-
kozásokat tekintve azt is meg kell állapítanunk, hogy a jelzett időszakban az em-
lített erdélyi fejedelmek egyikének sem volt reális esélye arra, hogy a csatatere-
ken arasson győzelmet a Habsburgok fölött,17 így ők is rá voltak kényszerülve 
azokra a politikai megoldásokra, amelyek a már említett, s az előzményekből fa-
kadóan kompromisszumos békekötésekhez vezettek. 

Mindenképpen megemlítendőnek tartjuk, hogy az 1608. után, illetve az 1620-
as évek elejétől a Királyi Magyarországon kialakuló nádori politizálás révén 
minden ellentmondásosságával együtt kétfajta politizálás lehetősége volt adott a 
kortársak számára Magyarországon: az erdélyi fejedelmeké és a nádoroké. Ez a 
kettős politikai tevékenység megítélésem szerint ugyanakkor négy ellentétpárra 
fűzhető fel, amelyek az alábbiak: 

 
Fejedelmi politizálás: 

–  a fejedelmi abszolutizmus intézményeinek kiépítése, 
–  vallási háttér: protestantizmus, 
–  éles Habsburg-ellenesség, 
–  elfogadott török támogatás. 

 
Nádori politizálás: 

–  a rendi kiváltságok védelme, erősítése, 
–  vallási háttér: katolicizmus, 
–  következetes, de kevéssé hatékony török-ellenesség,  
–  tudomásul vett Habsburg-támogatás.18 

 
Mivel a nádori politizálás képviselői inkább működtek együtt a Habsburg ural-
kodókkal, mint az erdélyi fejedelmekkel, ezzel lényegében ezen a területen is 
szembekerültek Bethlen Gábor céljaival, s ez a tény nem elhanyagolható tényező 
volt Bethlen Gábor lemondásáról a választott királyi címről. Az igazi kérdés per-
sze már a királyválasztás előtt is az volt: lehet-e valaki a magyar rendek (s akkor 

 
17  Bethlen Gábor háborúiban a ténylegesen felhasznált katonaság létszáma ritkán haladta meg  

a 20 000 főt, amely a korabeli viszonyok között közepes nagyságú hadseregnek számított. 
Azonban ha a csapatok fegyverzetét, képzettségét, harcászati állóképességét hasonlítjuk össze, a 
Habsburg-ellenes hadseregek hátránya olyan nagy volt, amelyet kizárólag ügyes politikával,  
a török szövetségből eredő előnyök kihasználásával lehetett némiképp csökkenteni. A Bethlen 
Gábor által folytatott harcokban egyébként 1613 és 1617 között a védelmi jelleg, 1619-től 
kezdve pedig a korlátolt célú támadások domináltak. (Magyarország hadtörténete, i. m. 238, 
254.) 

18  Bársony István: A bécsi béke és megújításainak eredményei a 17. században. In: „Frigy és bé-
kesség legyen.... ” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk.: Papp Klára – Jeney-Tóth Annamária. 
Debrecen, 2006. 245–246. 
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még nem beszéltünk a horvát és a szlavón rendekről19) érdemi támogatása nélkül 
magyar király? Bethlen Gábor Habsburg-ellenes fellépései során a magyar ren-
dek magatartása természetesen többször is változott, módosult az adott politikai 
helyzetnek megfelelően. Esterházy Miklós például három csoportot különített el 
a Bethlen Gáborhoz való viszonyt tekintve:  

–  akik Bethlennek a magyar koronához tartozó urak közül fejet nem hajtot-
tak, 

–  akiket a kényszer vitt rá az átállásra, 
–  akik Bethlent „hívták vagy kedvvel vették”.20 
 

A kortársak és a magyar történetírás a 17. század első felének eseményeit igen 
eltérő módon ábrázolták, illetve jellemezték, mutatták be. Valószínűleg a teljes-
ség igénye nélkül az alábbi fogalmakat, szóhasználatokat tartjuk felsorolásra ér-
demesnek: 

–  a centralizáció és a rendiség egymás elleni küzdelmei, 
–  a magyar rendek és az erdélyi fejedelmek közötti konfliktusok,  
–  a nemzet fennmaradását megőrizni akaró magyarság kétségbeesett küz-

delmei, 
–  egyes erdélyi fejedelmek egyéni hatalmi ambícióinak megnyilvánulásai, 
–  felkelések, 
–  függetlenségi harcok, 
–  Habsburg-ellenes fellépések, küzdelmek, 
–  lázadások, 
–  magyarországi hajdú-háborúk, 
–  mozgolódások, 
–  polgárháborúk, 
–  rebelliók, 
–  szabadságharcok, 
–  „tumultusok”, 
–  vallásháborúk, 
–  zavargások, 
–  „zűrzavarok”. 

 
19  Bethlennek Magyarország és Horvátország teljes elfoglalására valójában csak a Habsburg Mo-

narchia összeomlása vagy esetleg Bécs elfoglalása esetén lehetett volna komoly esélye. A szak-
irodalomban gyakran hangoztatott országegyesítésre, még a fejedelem magyar királlyá koroná-
zása esetén sem lett volna komoly lehetősége. Egy a Habsburgoktól és az oszmánoktól függet-
len magyar államra pedig valójában sohasem! Pálffy Géza: A Bethlen-kutatás egy alig vizsgált 
kérdéséről: a Magyar Királysági rendek és az erdélyi fejedelem (1619–1622). In: Bethlen Gá-
bor képmása. Szerk. Papp Klára és Balogh Judit. Debrecen. 2013. 143–144. Nagy László sze-
rint Bethlennek 1619 őszén nem volt valós esélye Bécs elfoglalására: a húszezer fős, hivatásos 
védősereggel rendelkező erődítményt nem fenyegethetett komolyan harmincezer főt alig meg-
haladó, zömében könnyűlovasokból álló sereg. (Magyarország hadtörténete, i. m. 257.) 

20  Pálffy: Bethlen kutatás, i. m. 142–146. 
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Véleményem szerint nincs olyan 17. századi, Erdélyből kiinduló eseménysor, 
amelyet a felsoroltak közül egyetlen jelzővel igazán jellemezni lehetne. A Beth-
len Gábor által vezetett fellépéseket egyaránt jellemzik a fejedelem egyéni ambí-
ciói, hatalmi törekvései, Habsburg-ellenessége, illetve bekapcsolódása a közép-
európai térség politikai-hatalmi konfliktusaiba, valamint a Királyi Magyarország 
és Erdély egyesítésének a szándéka. 

A magyar történetírás Bethlen korától kezdve hajlamos volt bizonyos ideali-
zálásra, a fejedelem tevékenységének egyoldalú megközelítésére, amelynek 
eredményeként bizonyos túlértékelésnek is tanúi lehetünk, illetve lehettünk. A 
magunk részéről már korábban felsoroltuk azokat az egyértelmű pozitívumokat, 
amelyek Bethlen Gábor (és I. Rákóczi György) tevékenységéhez kapcsolódtak. 

   
–  Évtizedekre megállították az Erdély önállóságát Bécs irányából fenyegető, 

a korábbi félévszázadban ismétlődően visszatérő veszélyt. 
–  Eltérő úton, eltérő módszerekkel célul tűzték ki a két országrész egyesíté-

sét Erdélyből kiindulva, a nemzeti történelem fejlődésének új lehetőségeit 
villantva fel. (Bethlen Gábor, II. Rákóczi György) Kísérleteiket a korvi-
szonyok kárhoztatták félsikerre, illetve kudarcra. 

–  Erdély ekkor jutott történetének csúcspontjára, ideiglenesen (Bethlen Gá-
bor és I. Rákóczi György fejedelemsége idején) az európai politikai-hatal-
mi rendszerek elfogadott tagja volt. 

–  Erdélyben ekkor alakult ki a kor fejlettségi viszonyait talán leginkább 
megközelítő gazdaságpolitikája: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György „ösz-
tönös merkantilizmusa”, ami azért sem távolról sem volt azonos a nyugat-
európában lezajló gazdasági folyamatokkal. 

–  Az önálló Erdély – közvetve és rendkívül ellentmondásosan – egyfajta ga-
ranciájává vált 1606, illetve 1608 után a királyi Magyarországon a rendi 
kiváltságoknak. 

–  A reformáció és ellenreformáció (katolikus megújulás, katolikus restaurá-
ció) vallási vitái, Bethlen és I. Rákóczi György művelődéspolitikája szá-
mottevő előrelépést jelentettek a kulturális és művelődési viszonyok terü-
letén is.21 

 
Történetírásunk sajátos vonása ugyanakkor, hogy alig-alig tér ki a Báthory Gá-
bor Bethlen Gábor hatalomváltást illetően a korszak szereplőinek tevékenységé-
re, felelősségére. Magunk egy korábbi tanulmányunkban Báthory Gábor meg-
gyilkoltatásával kapcsolatban tizenöt verziót tártunk fel, amelyek között nem le-
hetett eltekinteni Bethlen Gábor esetleges – közvetett – felelősségétől sem. Nagy 
László több alkalommal idéz egy Bethlentől származó – mások által vitatott – 
1613. október 28-án származott levélrészletet, amely szerint „Báthoryt tegnap-

 
21  Bársony: Frigy és békesség legyen, 245–246. 
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előtt ölték meg Váradon a maga szolgái”, míg a gyilkosság napja október 27. El-
gondolkodtató lehet ugyanakkor, hogy a gyilkosságot követően mindenfajta eljá-
rás mellőzésével végzik ki Ghyczy Andrást, a következő év tavaszán pedig 
„megszabadulnak” a gyilkosság végrehajtóitól is. Báthory Gábor meggyilkolásá-
nak történetét Bethlen annyiféle változatban adja elő, ahányszor beszél róla, 
nagymértékben megkérdőjelezve ezzel saját szavahihetőségét.22 

Nagy László egyébként más kérdésekben is egyéni álláspontra helyezkedett, 
amelyek közül az egyik lényegesnek mondható az. ún. boszorkányperekkel fog-
lalkozott. Véleménye szerint mivel Bethlen Gábor nagyon jól tudta, rendeznie 
kell a fejedelmi hatalom gazdasági alapjait, e célból a fejedelmi kincstári birto-
kok helyzetének felülvizsgálata mellett boszorkánypereknek álcázott fiskális el-
járás keretében szerezte meg a Báthory birtokokat, amelyekhez hasonló nagyság-
rendű saját birtokokról ő soha nem is álmodhatott egyébként.23 

Megjegyzendőnek tartjuk ugyanakkor azt is, hogy a 17. század elején előbb 
Bocskai Istvánnak, majd pedig Bethlen Gábornak is politikai pályáján igazán je-
lentősnek mondható korrekciót kellett végrehajtani. Aligha van olyan történetíró, 
aki Bocskai életének utolsó két évét korábbi életútja szerves folytatásának tudná 
tekinteni. 1616 után Bethlen politikai tevékenységében is bekövetkezett egy lé-
nyeges változás. Péter Katalin írja az 1616.évi események kapcsán: ha Bethlen 
Gábor most meghal, történelmünk legsötétebb alakjai között emlegetnénk. Mivel 
azonban nem így történt, és még tizenhárom esztendőt kapott az uralkodásra, a 
legnagyobb történeti személyiségek közé került.24 

A közelmúltban, illetve napjainkban mintha megkezdődött volna egy olyan 
folyamat a történetírásban, amely megkísérli Bethlen Gábort valós, túlzásoktól és 
idealizálástól mentes történelmi szereplőként bemutatni, amelyekkel a magam 
részéről teljes mértékben egyetértek, nem véletlenül sorolva fel ugyanakkor né-
hány oldallal korábban hat olyan területet, amelyeket illetően Bethlen Gábort 
egyértelműen pozitív megközelítés, értékelés illetheti meg. Nem tekinthetünk el 
azonban a területektől, részletkérdésektől sem, amelyek illetően Bethlen Gábor 
történelmi szerepe nem ennyire egyértelműen pozitív. 

A történetírásbeli kettős véleményalkotásra találhatunk példát más személyi 
összefüggésekben is, például Bethlen Gábor és Báthory Zsigmond megítélésé-
ben. Amíg Bethlen nélkülözhetetlen, mindig aktuális, példaadó és erőt sugárzó 
hőse a nemzeti históriának, Báthory Zsigmond figurája nem alkalmas e szerep 
betöltésére. Egyszerűen nem elég jelentős – a vesztes, a tékozló fiú személyisé-
gére és udvarára nem irányul elismerő figyelem. Bethlen nagyságát ellenben to-

 
22  Bársony István: Báthory Gábor alakja a történetírásban. In: Báthory Gábor és kora. Szerk.: 

Papp Klára – Jeney Tóth Annamária – Ulrich Attila. Debrecen, 2009. 24–25.; Nagy László: 
Tündérkert fejedelme, Báthory Gábor. Budapest, 1988. 125–130. Más állásfoglalásra lásd pl. 
Szabó Péter: Báthory Gábor újratemetése 1628-ban. In: Báthory Gábor és kora, i. m. 48–49. 

23  Nagy László: „Sok dolgot  próbála Bethlen Gábor…” Budapest, 1981. 127–135. 
24  Erdély története, i. m. 645. 
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vább növeli a kultikus történelemszemlélet, amely nem az árnyalt összehasonlí-
tásra, hanem az éles kontrasztra épít; amelyben a felmagasztalás nélkülözhetetlen 
velejárója mások lefokozása. Báthory Zsigmond és Gábor alakja azért is lett egy-
re sötétebb, hogy Bocskaié és Bethlené még fényesebben tündökölhessen. 25 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemként az Oszmán Birodalom támogatásával 
három hadjáratban csökkentette tovább a Magyar Királyság területét és erőforrá-
sait, pusztítva a Habsburg Monarchia olyan részeit is, amelyek régóta viselték a 
kereszténység magyarországi szakasza védelmezésének terhét. Alakja megma-
radt a magyar protestáns történetírás panteonjában, így nevét máig számos köztér 
és közintézmény őrzi, az állam pedig legelterjedtebb eszközén, pénzjegyen örö-
kíti tovább a nemzeti romantika egy Bethlen-képét.26  

Bethlen Gábor Pálffy Géza véleménye szerint éppen azzal vált igazán nagy 
formátumú uralkodóvá, hogy vérbeli reálpolitikusként hallatlan ambícióinak is 
képes volt határt szabni. De nem ország egyesítő vagy összmagyar érdekből, 
mint gyakran láttatni szeretik, hanem éppenséggel fordítva. Ő ugyanis még hó-
napokkal a cseh felkelők fehérhegyi bukása (1620. november 8.) előtt, a magyar 
rendek igen jelentős csoportjának támogatása közepette és a Szent Korona birto-
kában is lemondott arról, hogy teljes jogú, megkoronázott magyar király legyen. 
Bethlen tisztában volt magyarországi lehetőségeinek tekintélyes korlátaival. Az 
európai protestáns szövetségi rendszer keretében aratott komoly sikerei ellenére 
ugyanis továbbra is a szultán vazallusa volt, így önálló külpolitikát csak adott hatá-
rig folytathatott. Isztambulban pedig mindvégig taktikusan kivártak, mire képes 
Bethlen II. Ferdinánd császár ellenében közép-európai szövetségeseivel. 1619 és 
1621 között így az erdélyi fejedelem – rendkívüli portai kapcsolatai ellenére is – 
csupán azt tudta elérni, hogy a szultáni udvar elfogadja a hozzá pártolt magyar 
rendek szabad királyválasztását, azaz saját maga megválasztatását. Egy újabb nagy 
oszmán–Habsburg háborút viszont a Porta már nem támogatott volna, hiszen ek-
kor – a Perzsiában 1603-tól évtizedeken át tartó hadakozás ideiglenesen megsza-
kadását (1618–1623) kihasználva – éppen a lengyelországi frontvonalon (1620–
1621) háborúzott. 

A fejedelem tehát helyesen mérte fel, hogy tényleges magyar királysága akár 
az általa bírt magyarországi területek török megszállását és saját erdélyi bukását 
is előidézhetné. Ám kiváló reálpolitikus volt a tekintetben is, hogy mozgási lehe-
tőségein belül elsődlegesen mindig saját – magyar királysági területekkel növelt 
– erdélyi államának és nem a Magyar Királyságnak az érdekei motiválták. Ma-
gyarországi hadjáratai megindításakor a királysági rendek céljait ugyan aktívan 
pártfogolta, sőt eredményesen ki is használta, de azt nemigen mérlegelte, hogy 
ezek a hadakozások milyen súlyos politikai, társadalmi és gazdasági következ-
 
25  Erdősi Péter: A fiatalkor és az udvari élet témája a Bethlen Gáborral és Báthory Zsigmonddal 

foglalkozó történeti irodalomban. In: Bethlen Gábor képmása, i. m. 89–90.  
26  Nagy Gábor: Svéd diplomáciai források Bethlenről 1625–1626-ban. In: Bethlen Gábor képmá-

sa, i. m. 131. 
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ményekkel járnak a történeti magyar állam fejlődésére. Amennyiben persze ezt 
tette volna, sohasem válhatott volna az oszmán érdekszférában és vazallusrend-
szerben meghatározó helyet elfoglaló, de az európai államrendszernek is külön-
leges részét alkotó Erdélyi Fejedelemség talán legsikeresebb uralkodójává. 

Paradox módon ugyanakkor Bethlen reálpolitikája a Habsburg-dinasztia ma-
gyarországi uralmának megmaradásához is hozzájárult. II. Ferdinánd itteni ural-
mát ugyanis a monarchia egyik legválságosabb időszakában (1618–1621) végül 
több tényező együttesen mentette meg. Egyrészt a Duna-medencéjében újabb 
nagy háborút nem kívánó török Porta ellenérdekeltsége. Másrészt Bethlen említett 
reálpolitikai magatartása. Harmadrészt a fejedelem cseh szövetségeseinek Fehér-
hegynél bekövetkezett katonai bukása. Negyedrészt a császári-királyi csapatok 
1621 tavaszi magyarországi sikeres előrenyomulása. Végül, de korántsem utol-
sósorban, amiről ez ideig a kutatás nagyrészt elfeledkezett: a koronás magyar ki-
rály mellett állhatatosan, ugyan kisebbségben megmaradó magyar–horvát rendek 
kitartása, sőt Bethlennel szembeni igen számottevő katonai szerepvállalása. 27 

Nagyon céltudatos politikusnak tartja Bethlent a már idézett tanulmányában 
Papp Sándor is, aki szerint azonban ha kellett,a fejedelem le tudott számolni az 
ábrándjaival, adott esetben a magyar királyság elnyerésének szándékával.28 

Legújabban Romsics Ignác foglalta össze Bethlen-kép változásait. Szerinte a 
fejdelem konszenzusra törekvő és a rendi különbségeket mérséklő társadalompo-
litikájával, toleráns egyházpolitikájával és távlatos művelődéspolitikájával a 18. 
század felvilágosult abszolutizmusát előlegezte. Tevékenységével az egyetemes 
magyar művelődéstörténet tagjai közé is beírta magát. Bár külpolitikai vállalko-
zásai csak részleges sikerrel jártak, nőtt országának nemzetközi tekintélye, 
amelyben uralkodásának 16 éve alatt béke honolt. Céljai elérésében nemigen vá-
logatott az eszközökben. Uralmának legfőbb biztosítéka a Porta jóindulata, cse-
lekedeteinek vezérlő elve pedig a Machiavelli módjára felfogott és minden felül-
író államérdek volt.29 Sajnos nem fest túl biztató képet azonban a jövő Bethlen-
ábrázolásokkal kapcsolatban. Megítélése szerint azok az emberek, akik a min-
 
27  Pálffy Géza: A Bethlen kutatás, i. m. 151. 
28  Papp: Bethlen, i. m. 972. A magunk részéről idesorolhatónak tartjuk a cseh és lengyel királyság 

esetleges elnyerésének eseteit is. A török befolyás vélelmezhető kiterjesztése Csehországra 
Bethlen királysága révén kiszámíthatatlan következményekkel járhatott volna a térség hatalmi 
viszonyaira, s nem lett volna sokkal egyszerűbb Bethlen Gábor helyzete a lengyel trónon sem. 

29  Romsics Ignác: Bethlen Gábor pro és kontra. Erdély legdicsőbb fejedelme, avagy a török Porta 
vazallusa? Rubicon, 23. évf. (2013) 7. sz. 21. Mindenképpen megemlítendőnek tartjuk az idé-
zett véleménnyel kapcsolatban, hogy az erdélyi és a magyarországi rendiség politikai, hatalmi 
helyzetét illető különbségeket tekintve, amit Bethlen e téren Erdélyben minden gond nélkül 
megtehetett, arra a Királyi Magyarországon esélye sem volt, s ez végül a királyi címről való le-
mondásához vezetett. Kétségtelenül igaz az is, hogy Erdélyt 1613 őszétől eltekintve nem sújtot-
ta török jelenléte, vagy zavarták fegyveres események, ez azonban a Királyi Magyarországról 
nem mondható el. Mint láthattuk ott viszont nagyon gyakoriak voltak a fegyveres konfliktusok, 
amelyek szoros összefüggésben voltak Bethlen Gábor fejedelemségével, akár ellene indították, 
akár ő kezdeményezte azokat.  
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dennapi emberekre vonatkozó, általános erkölcsi elveket alkalmazzák Bethlenre, 
csak negatív értékítélethez juthatnak el. Akik viszont elismerik a politikai etika 
és az államférfiúi morál külön valóságát, saját értékrendjük függvényében pozi-
tív és negatív képet egyaránt alkothatnak róla, s így lehet belőle elvtelen megal-
kuvó és a szükséges kompromisszumokat vállaló reálpolitikus egyszerre.30 

Csak remélni tudjuk, hogy a történetírás előbb-utóbb eljut majd arra a szintre, 
hogy nemcsak idealizált, vagy eleve elutasított történeti szereplőként láttatja majd 
Bethlen Gábort és másokat is, nem a mindenkori politikai viszonyok elvárásai-
nak kell tükröződnie a történeti munkákban, vagy például nem a vallási kötődés 
dönti el a történeti folyamatok megítélését, hanem a történeti források feltárásá-
nak, értékelésének a történettudomány elvárásainak megfelelő feldolgozása. 

Talán elindultunk ezen az úton? 
   

 
30  Uo. 35. 
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E rövid tanulmány célja közelíteni Ottlyk György brigadéros életpályáját katona-
tiszti karrierjének építéséhez. Ottlyk György ezredesi, majd brigadérosi rangjá-
nak ellenére a magyar történetírásban elsősorban II. Rákóczi Ferenc udvarmeste-
reként, vagy az udvari gazdasági tanács elnökeként ismeretes. Érdekes azonban, 
hogy szülőföldjén – a mai Szlovákiában –, az ottani evangélikus egyház történe-
tében és az Ottlyk család hagyományában elsősorban katonaként él, és kimon-
dottan katonahősnek, majdnem egy törökverő Góliátnak tartják Ottlykot.1 Ha-
sonlóképpen a nagyon szerény szlovák történelmi irodalom is ennek a személy-
nek tulajdonít sok olyan katonai eseményben vagy csatában való részvételt, ahol 
nem is szerepelt. 

Ottlyk György 1656-ban született Trencsén vármegyében, Felsőozorócon, egy 
viszonylag jómódú köznemesi családban.2 Apja Ottlyk János több évig töltött be 
alispáni tisztséget, és így katonaként is szerepelt a megyei nemesi felkelők élén, 
utoljára az 1663 és 1664 között lezajlott nagy török háborúban. Ekkor a trencséni 
csatában megsebesült, aminek következtében meg is halt. Apja halála után a csa-
lád egyre nehezebb helyzetbe került, amiből az özvegy új házassággal keresett 
kiutat. Mostohaapja, Bossányi János azonban Ottlykot nem igazán szerette, ami 
erősen befolyásolta fiatalkori sorsát, ezáltal pedig iskoláztatását és esetleges ka-
tonai képzését is.3 Keresztapja, Illésházy György trencséni főispán sem nagyon 
segített a fiatal Ottlyknak, ellenkezőleg, kifosztatta a család birtokát.4 A helybeli 
alsóbb iskolák után a fiút az eperjesi evangélikus kollégiumba – a felső-ma-
gyarországi rendek kollégiumába – küldték, ahonnan azonban kevesebb, mint két 

 
1  Barica, Alexander: Horné Ozorovce dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru, Žilina, 1998. 

(Továbbiakban: Barica: Horné Ozorovce dejiny); Petrík, Borislav: Evanjelická encyklopédia 
Slovenska, Bratislava, 2001. 252. 

2  Felsőozoróczi és Kohanóczi Ottlyk György önéletírása. In: Történelmi naplók 1663–1719 
(Szerk.: Thaly Kálmán). Budapest, 1875. (Továbbiakban: Ottlyk György önéletírása) 4. 

3  Uo. 5. 
4  1670-ben Paris von Spankau serege kifosztotta Felsőozorócot, és 1672-ben a főispán katonai 

erőszakkal elkobozta a kohanóci evangélikus templomot. ŠA Bytča, TRŽ-I, Fam. Otlík, 13: 
Jegyzőkönyv a vármegyei kihallgatásból a felsőozoróci kastély kifosztásáról 1670 VI. 17; 
Ottlyk György önéletírása, 7. 
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év múlva a Wesselényi-összeesküvés utáni megtorlások miatt távoznia kellett. A 
néhány évig tartó eperjesi tartózkodás nagyon meghatározó volt Ottlyk életében. 
Nemcsak a kollégiumban elsajátított ismeretek és általában az oktatás miatt, 
amely életének legmagasabb képzettségét adta. Ott ismerkedett meg a fiatal 
Thököly Imrével és olyan nemesi vagy polgári ifjakkal, akik később jelentős sze-
repet játszottak a Habsburg-ellenes harcokban.5 A város elhagyása után hazament 
Ozorócra és a rossz családi viszonyok miatt a következő éveket nem iskolákban 
töltötte, hanem főúri szolgálatot teljesített Osztrosith Mátyás kastélyában.6 

 
 

THÖKÖLY IMRE HADSEREGÉBEN 
 
1680 júliusában, házasságkötését követően a fiatal Ottlyk elhagyta az Osztrosith 
házat, megspórolt pénzén rendbe hozta elhagyott családi birtokát és gazdálkodás-
ra készült. Akkor még nem sejtette, hogy néhány hónap múlva a politikai esemé-
nyek örvénye magával fogja rántani a hadműveletekbe. Az országban már máso-
dik éve zajlott a Thököly-féle felkelés. Ezzel vette kezdetét a fiatal Ottlyk kato-
nai karrierje. 1680-ban, egy szeptemberi napon, amikor termésével a nagyugróci 
vásárra indult, útközben a Hatvantól a Vág völgyébe menetelő kurucok lepték 
meg.7 Ottlykot családjával és néhány barátjával együtt elfogták és magukkal hur-
colták, ezáltal tanúi lehettek egy Antonio Caraffa vérteseivel szemben vívott 
győztes ütközetnek. Később Ottlyk személyesen is találkozott Thökölyvel, aki 
elmondása szerint azonnal felismerte, emlékezett rá eperjesi diákéveikből. Így 
Ottlyk, részben hajdani baráti kapcsolatuk okán, részben kényszerből csatlako-
zott a kurucokhoz, a következő csata során azonban hazaszökött. Az elkövetke-
zendő három évet a családi birtokon töltötte, nehéz helyzetben, hiszen a kurucok 
mindenétől megfosztották.  

Ozoróci birtokán azonban sorsa elől nem menekülhetett. 1683 nyarán – aka-
rata ellenére – már a kuruc hadseregben szolgált. Azelőtt a vármegye Bécsbe 
küldte, onnan pedig nyomban Lőcsére Thökölyhez, aki tárgyalásokra hívta a 
vármegyék követeit. Így Ottlyk újból kényszerhelyzetbe került és ismét alkal-
mazkodott. Lőcséről már nem ment haza, hanem a fejedelemnél maradt.8 Néhány 
nap múlva a trencséni nemesi felkelők élén Petneházy Dávid kurucaihoz csatla-
kozott és hűségesküt tett Thökölynek, majd a fejedelmi hadakkal Pozsony felé 
haladt és az elővárosban táborozott.9 

 
5  Ladiver, Elias: Papinianus tetragonos... Lőcse, 1669.; Uo. FM 2/1045; Thaly Kálmán: Thököly 

Imre és iskolatársai mint színjátszók, 411–414. 
6  Ottlyk György önéletírása, 9. 
7  Uo. 10. 
8  Uo. 12. 
9  Uo. 13. 
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Néhány évtizeddel később önéletírásában visszaemlékezett ezekre az esemé-
nyekre és szigorúan bírálta a kuruc tiszteket, akik csak ettek-ittak és elhanyagol-
ták a fegyelmet. Még magát a fejedelmet is bírálta, mert inkább bízott a török se-
gítségben, mintsem gondoskodott volna a vármegyék védelméről. Amikor éjjel 
felgyújtották az elővárost, Ottlyk a városban aludt és csak akkor ébredt föl és sie-
tett a főtérre, mikor az ellenség közeledett. Mivel a kapuk zárva voltak, kulcsait 
pedig elvitték el, egy ács legény segítségével egy kiskapun tört át és néhány ku-
ruc lovassal együtt elszökött. A császári lovasság üldözte őket, de a törökök 
megmentették és szerencsésen eljutott Thökölyhez, Sintára.10 

A következő napokban, Bakacs kapitánnyal együtt három lovasszázad élén az 
Ausztriában portyázó török csapatokat kísérték, és ahogy később írta, figyelte, 
hogyan védhetnék meg a magyar falvakat a török és a tatár pusztítástól. Osztrák 
földön viszont nem tudta befolyásolni az oszmán sereg viselkedését és még több 
mint két évtized után is keservesen emlékezett a fegyvertelen lakosság gyilkolá-
sára. Ezért néhány nap múlva elhagyta szövetségeseit és visszament Thököly tá-
borába Cseklészre, ahonnan a fejedelem Szakolcára küldte.11 Ezek után tért haza 
családi birtokára és szabadította ki feleségét, akit időközben a labancok elfogtak. 

Ottlyk talán legnagyobb katonai sikere az egész felkelés alatt az ostromlott 
Eperjes megsegítése volt, 1683 végén. Sobieski János lengyel király, miután a pár-
kányi csata után elvált I. Lipóttól, hazafelé menet a felső-magyarországi szabad 
királyi városokban szándékozott telelni. Először Kassát akarta hatalmába keríteni, 
de amikor az nem sikerült, december elején óriási seregével Eperjes felé vonult.12 

Ottlyk még ezt megelőzően érkezett Eperjesre egy nagyobb lovas csapattal. 
Miután a város a kapitulációra való felhívást elutasította, a lengyelek nekiláttak 
az ostromnak, amely azonban csak négy napig tartott. A város erős bástyái ellen-
álltak a könnyűlovas had ostromának, amely tüzérség nélkül nem remélhetett si-
kert. Ez alatt Ottlyk naponta rohant ki a városból és óriási károkat okozott az el-
lenség táborában. Ahogy később visszaemlékezett, annyi lengyel foglyot szer-
zett, hogy minden polgárnak lett egy lengyel szolgája.13 A négy napig tartó re-
ménytelen ostrom során Sobieski óriási veszteségeket szenvedett, hasonlóan más 
kurucokkal történt összeütközéséhez, hiszen 1683 végén, a Felvidéken majdnem 
tizenháromezer lengyel esett el. Eperjestől a kisebb méretű és gyengén megerősí-
tett Kisszeben városa felé fordult, amelyet harc nélkül foglalt el.14 

Eperjesi sikere után Ottlyk még néhány hétig Sáros vármegyében tartózko-
dott, ahol a fejedelem parancsára megszervezte a megyei felkelőket, akikkel de-

 
10  Ottlyk György önéletírása, 16. 
11  Uo. 16. 
12  Uo. 20. 
13  Uo. 21. 
14  Az Eperjesi á. h. evangélikus gyülekezet levéltára: Status et fatorum Ecclesiae Evangelicae ut-

riusque nationis Germanicae aequae Slavicae in Regia ac Libera Civitate Cibiniensi succincta 
descriptio a primus Reformationis temporibus usque in presentem Annum 1778-um. 71. 
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cember 21-én Sárospatakra érkezett. Petneházy Dávid ezredével azonnal a Gö-
mör megyei Szendrőre vonult, amelyet ekkorra már az ellenség elfoglalt. Váratlan 
rohammal legyőzte a császári őrséget, felégette a várost és visszavonult. Vissza-
felé Rozsnyót is megszállta, Jolsva mellett pedig Caprara generális élelmiszerszál-
lító osztagát támadta meg, amivel 400 hordó bort sikerült hatalmába kerítenie.15 

Nemsokára azonban újból elhagyta a pataki kuruc tábort. Thököly ismét Pet-
neházival küldte Ungvárra, az átpártolt Drugeth Zsigmond ellen, aki az erős len-
gyel egység védelme alatt visszavonult a várba. Ottlyk január 5-én éjjel megtá-
madta és szétverte a lengyeleket, a várat azonban nem is próbálta bevenni. 1684 
februárjában ezredével Szolnok környékére téli szállásra húzódott. Ott először 
néhány ezer tatárral, majd a szolnoki bég csapataival ütközött meg.16 

Ezt követően több kisebb csatában vett részt és 1684 ősszén egy nagy lépést 
tett felívelő katonai karrierjében. Októberben Rimaszombaton a fejedelem ezre-
dessé nevezte ki és rábízta udvari karabélyos ezredét. Ugyanazon év telén ellátta 
a török őrséget Érsekújváron. Májusban az Ung megyei Lakárdnál leverte az őt 
megtámadó Schultz generális lovas egységét. Ottlyk bátorságát és katonai képes-
ségét Thököly egy aranyozott szablyával és egy ezüstözött fokossal jutalmazta.17 

Ekkor már Thököly legjelentősebb hívei közé tartozott, ezért bízhatta meg a 
fejedelem 1685 nyarán egy újabb fontos feladattal. Amikor júniustól szeptembe-
rig Schultz generális újból ostromolta Eperjest, Thököly, minthogy többet nem 
tehetett, 2000 lovassal ismét Ottlykot küldte a nyakas város segítségére. Az ezre-
desnek többször is sikerült a császáriakat meglepnie, sőt egy alkalommal a német 
tábort is megtámadta, azonban egy összecsapás során fogságba került. Schultz 
nagyra becsülte az elfogott kuruc főtisztet és hogy ne adjon esélyt neki a vissza-
szökésre, Kapi várában őrizet alatt tartotta.18 

Ötven dragonyos felügyelete alatt Ottlyk hét hetet töltött fogságban. Közben 
szeptember 11-én elesett Eperjes és a szövetséges hadak visszavették Érsekúj-
várt. Ebben a helyzetben is intenzíven gondolt a szökésre. Egy nap sikerült is 
szolgaruhában a várat elhagynia, majd néhány nap múlva drámai körülmények 
között – kikerülve az utakat, éjjel utazva, éhesen – szerencsésen megérkezett 
Kassára.19 

 
 

 
15  Ottlyk György önéletírása, 22. 
16  Uo. 29. 
17  Uo. 30–31. 
18  Eigentliche Relation der in Ober Ungarn liegenden Statt Eperies, so von Ihro Eccell. Herrn 

General Valentin Graffen von Schultz den 20 Julii 1685 belägert und den 19 Septembr. Darauff 
Abends ungefehr gegen 7. Uhr worden. Wien, 1685.; Ottlyk György önéletírása, 33. 

19  Ottlyk György önéletírása, 33–35. 
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A HABSBURG HADSEREG EZREDESE 
 

Egy hét múlva – miközben Thököly elhagyta az országot – Caprara generális 
kezdte a várost ostromolni. Az új helyzetben Ottlyk arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a felkelés már a végéhez közeledik, és ha haza akar jutni, akkor feltétlenül 
át kell pártolnia. Szándékát néhány nemes barátjával megtárgyalta. Megbeszél-
ték, hogy az első adandó alkalommal elhagyják az ostromlott Kassát. Leveleket 
írtak Scharffenberg és Barkóczy Ferenc generálisoknak, melyekben átpártolási 
szándékukat jelezték, amennyiben rangjukat és a vagyonukat megtarthatták, a 
választ pedig Regéc vára alatt várták. A kedvező válasz megérkezését követően, 
október 3-án elmentek Caprara mislyei táborába. Pár nap múlva Ottlyk találko-
zott Csáky István felső-magyarországi főkapitánnyal és Caprara generálissal, aki 
– a megállapodás szerint – ezredessé nevezte ki.20 Láthatjuk tehát, hogy néhány 
hét lefolyása alatt Ottlyk pályafutása nagy fordulatot vett. Először emberfeletti 
erőt fejtett ki, hogy fogságából kiszabadulva visszatérjen a kurucokhoz, majd 
nemsokára ismét rendkívüli kockázatot vállalt, hogy a császári hadsereg táborába 
jusson. A következő napokban azonban újabb kockázatot vállalva, már Caprara 
szolgálatában ment Kassára, tárgyalni a kapitulációról. A védők árulónak tartot-
ták, tömlöcbe zárták és csak a fejedelem török fogságának híre mentette meg 
Ottlyk életét. Szabadon bocsájtását követően segítségével a védők előnyös kapi-
tulációs feltételeket értek el. 

Ezzel a nagy katonadiplomáciai sikerrel zárult Ottlyk számára a Thököly fel-
kelés. Az átpártolás és az azt kísérő események új lehetőségeket nyitottak Ottlyk 
számára, ezúttal azonban a császári hadseregben építhette katonai karrierjét. 
Mindezek ellenére még novemberben elhagyta Caprara táborát és családi birto-
kára húzódott vissza. A következő hónapokat otthon töltötte, ahol igyekezett új-
jáépíteni a felkelés alatt többször elpusztított gazdaságát. A falusi életből csak 
Buda visszafoglalásának előkészületei szakították ki Ottlykot. 

Ozoróci birtokán tartózkodott, amikor 1686 júniusában levelet kapott Caprara 
generálistól és Csáky István felső-magyarországi főkapitánytól. Mindkét főtiszt a 
hadseregbe hívta, az ezredesi rang megtartását, sőt saját lovasezredet is ígértek 
neki. Ottlyk megfontolta a döntést, és – kétségkívül kuruc múltjára való tekintet-
tel is – úgy vélte, elkövetkezett az idő, hogy megmutassa, nemcsak a kuruc feje-
delmet, hanem az uralkodót is híven tudja szolgálni. Ezredesi rangban újból be-
lépett a császári hadseregbe és részt vett Buda ostromában. 

Ottlyk július 10-én érkezett a Buda alatti táborba, ahol csak egy magyar tisz-
tet, gróf Czobor Ádámot találta. A következő hetekben több kisebb összecsapás-
ban is részt vett, és mivel a saját ezredet végül nem kapta meg, több magyar 
tiszttel egyetemben önkéntesen kapcsolódott be a harcokba. Július 27-én részt 
vett a hatalmas rohamban Lotharingiai herceg vezetése alatt. Ottlyk a magyarok-
 
20  Ottlyk György önéletírása, 35–36. 
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kal együtt az esztergomi rondellánál harcolt, de látván több száz német muskétás 
rettenetes megsemmisítését, inkább a brandenburgi ütegeknél tartózkodott. Július 
végén Ottlyk találkozott Caprara generálissal, aki örült, hogy a volt kuruc főtisz-
tet a császár táborában találta, és azonnal Lotharingiai herceg figyelmébe ajánlot-
ta.21 Ottlyknak a herceg is egy saját ezredet ígért, Buda alatti tartózkodása azon-
ban másképp alakult. 

Rövidesen alkalom nyílt arra, hogy harcban tüntesse ki magát, amikor au-
gusztus 8–9-én néhány barátjával a török tábor felderítésére indult. Palásthy Gá-
borral a többiektől elszakadva próbáltak foglyot ejteni, majd visszafelé néhány 
német lovassal találkoztak, élükön Neuburg herceggel – akit Ottlyk ezredesnek 
vélt –, aki mivel még nem találkozott az ellenséggel, rábeszélte Ottlykot, hogy lo-
vagoljanak vissza a török táborhoz. Két török lovassal történt szerencsétlen össze-
ütközés majdnem Ottlyk életébe került. Csak Neuburg hercegnek és Palásthynak 
köszönhette megmenekülését, miután a lovát kilőtték. Időközben további török 
századok jelentek meg a helyszínen és a német herceg új egységei érkeztek se-
gítségükre, így a csata estig tartott.22 Másnap maga a Lotharingiai herceg hívatta 
magához Ottlykot, elismerését fejezte ki az előző napi összecsapásban való 
helytállásáért, és azt ajánlotta, hogy Bécsben nővérétől, Eleonóra Magdolna ki-
rálynétól kérjen jutalmat. 

Még nagyobb sikert aratott Ottlyk augusztus 11-én egy másik ütközetben, 
amikor is egy nagy török sereg közeledett táborához, harcot azonban nem kez-
deményeztek. Ottlyk, Czobor gróffal együtt összeütközésbe került velük, amikor 
Erdődy gróftól hazafelé lovagoltak. A túlerő ellenére, néhány ellenségét megölte 
és párbajba bocsátkozott egy török zászlóssal, akitől a zászlót meg is szerezte.23 

Ezért a tettéért Ottlyk nagy elismerésben részesült a jelenlevő tisztektől, töb-
bek közt Batthyány Ádám generálistól, akinek tanácsára a zsákmányolt zászlót a 
főparancsnoknak, Miksa Emánuel bajor választófejedelemnek vitte el. A fejede-
lem saját sátra elé földbe szúrta a zászlót, cserébe pedig jelentős pénzjutalmat 
ajánlott fel Ottlyknak. Ő elutasította azt, és helyette egy, a hőstettét bizonyító ok-
levél kiállítását kérte, amit meg is kapott.24 Mintha előre tudta volna, hogy né-

 
21  Ottlyk György önéletírása, 43–44. 
22  Uo. 44. 
23  Uo. 45. 
24  ÖSA Wien, HKR Protokolle 1686, Bd. 373: Miksa Emánuel bajor választó bizonyítványa Ottlyk 

hőstettéről Buda ostrománál: „Mi, Miksa Emánuel, Isten kegyelméből Felső és Alsó Bajoror-
szág hercege, rajnai gróf, legfelsőbb asztalnok és a Szent Római Birodalom választó fejedelme, 
lichtenbergi gróf. Ezzel értékeljük Ottlyk György nemest és önkéntes katonát, aki erővel és 
nagy lelkesedéssel hatalmába kerítette a török zászlót, elhozta a ,mi táborunkba, és így ezzel 
alkalommal nemesi módon bemutatta bátorságát harcban a kereszténység nevét veszélyeztető 
barbár és ellenség ellen. Miután nekünk elhatározott ezt a zászlót ajándékozni, biztos lehet a mi 
kegyelmes szeretetünkkel. Ennek jeléül elrendeltük egy bizonyítvány kiadását. Táborunkban 
Budával szembe n, 1686. augusztus 15. Legfényesebb herceg választó fejedelem tanácsából 
titkos tanácsos Marcus Mayer, s.k.” 
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hány hónappal később, az eperjesi vértörvényszék előtt életét éppen ez fogja 
megmenteni. 

Augusztus 14-én az ostrom egyik legnagyobb csatájában, a nagyszénászugi 
csatában vett részt, ahol Czobor Ádámmal együtt, Batthyány Ádám generális ez-
redében harcolt. Augusztus 16-án egy török lovasokkal történt kisebb összecsa-
pás alkalmával megsebesült és mivel harcképtelenné vált, másnap hazaindult.25 

Az a néhány hét, amelyet Ottlyk császári ezredesként Buda alatt töltött, rend-
kívül meghatározó időszaknak bizonyult, nemcsak katonai karrierjének alakulá-
sában – ott ismerkedett meg Bercsényivel, Barkóczival, Czoborral és több más 
császári magyar tiszttel –, hanem további életének szempontjából is, ami már a 
következő év eseményeiben megmutatkozott. 

1687-ben ugyanis Eperjesen tartatott a hírhedt eperjesi vértörvényszék. A ta-
vasz folyamán Ottlyk is Antonio Caraffa kezébe került és az áprilistól júniusig 
tartó időszakot Eperjesen töltötte, a generális börtönében. Csak felesége erélyes 
és gyors közbelépésének köszönhetően szabadult ki. Ő ugyanis haladéktalanul 
elutazott Bécsbe, ott bemutatta a bajor választófejedelem bizonyítványát és sze-
mélyes kegyelmet kért az uralkodótól férje részére.26 Paradox, hogy Eperjesen 
együtt tartották bezárva Palásthy Gábor ezredessel, akivel néhány hónappal ko-
rábban még együtt harcolt Buda alatt.27 

Kiszabadulását követően családi birtokára utazott és ősszel megjelent a po-
zsonyi országgyűlésen. Ott elmesélte a követeknek az Eperjesen történteket, töb-
bek között ennek hatására is – a magyar rendek követelésének megfelelően – az 
uralkodó még az év végén feloszlatta a rendkívüli törvényszéket.28 Csak néhány 
hónapot tartózkodott otthon, amikor 1688 elején gróf Czobor Ádámtól kapott 
egy levelet, amelyben arról értesült, hogy az Udvari Haditanács elnökének – gróf 
Starhembergnek – parancsára a rajnai harctérre két magyar lovasezredet kell ösz-
szeállítani. Élére három magyar tisztet, Pálffy Jánost, Kollonich Ádámot és 
Ottlykot ajánlotta. Az ajánlatot kezdetben habozás nélkül elfogadta volna, ha fe-
leségének nem kellett volna egyedül maradnia három kis fiával, így a lehetőséget 
elutasította. Ottlyk döntésében az is szerepet játszott, hogy családi vagyona na-
gyon rossz állapotban volt és arra több távoli rokon is készült rátenni a kezét.29 
Talán az eperjesi vértörvényszék során elszenvedett tapasztalatai is óvatosságra 
intették, és emiatt sem volt kedve az uralkodónak szolgálni. A felvidéki evangé-
likus hagyomány szerint viszont annak idején néhány évig harcolnia kellett a 
Franciaország elleni háborúban.30 Így Ottlyk a következő években mint gazda 
tevékenykedett, rendbe tette a család jószágát, miközben I. Lipót új címerrel ju-

 
25  Ottlyk György önéletírás, 51. 
26  Uo. 59–60. 
27  Rezik, Ján: Prešovská jatka z roku 1687. Liptovský sv. Mikuláš, 1931. 47. 
28  Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Budapest, 1900. 352–353. 
29  Ottlyk György önéletírása, 74–75. 
30  Barica: Horné Ozorovce dejiny, 27. 
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talmazta meg. A század elején birtokigazgatóként működött Salm herceg hatvani 
uradalmában, ahol elsősorban gazdaságirányítási tapasztalatokra tett szert. 

Csak a Rákóczi szabadságharc eseményei szólították újból fegyverbe a kuruc 
ezredest, 1703 nyarának végén. Először még az uralkodó táborában fogott ismét 
fegyvert. Ottlyk másodszor is belépett a Habsburgok szolgálatába és néhány hó-
napig labanc ezredesként vett részt a szabadságharc hadi eseményeiben. I. Lipót 
ismét ezredesi rangot adományozott neki és Trencsén vármegye védelmét bízta 
rá. Azon kívül, hogy a vármegyei inszurgensek kapitánya volt, tíz vármegyei 
századot is össze kellett állítania. Trencsén vármegye területén sikerült is négy 
századot összeszednie, a többi hatot pedig a szomszéd vármegyékből, azaz 
Turócból, Árvából és Liptóból szándékozott toborozni.31 Mivel ezek a várme-
gyék időközben a kurucok hatalmába kerültek, Ottlyk megmaradt Trencsén vár-
megye területén. Az inszurgensekkel együtt Zsolnáról Nyitra vármegyébe kísérte 
gróf Ritschan seregét, nem is sejtve azt, hogy nemsokára ellene fog harcolni.32  

Ottlyk György november elején katonáival és a trencséni nemességgel bezár-
kózott Trencsénbe. Winkler Vilmos kuruc ezredes csapatai fokozatosan meg-
szállták a vármegye területét.33 Ottlyk többször sikeresen támadta meg a kuruco-
kat, miközben jelentős zsákmányra is sikerült szert tennie. Nemsokára azonban 
egy megoldhatatlan problémával kellett szembenéznie. Négy vármegyei százada, 
melyet rendszerint jobbágygyalogosok alkottak, szétesett. Katonái elszöktek és 
nagyobb részük csatlakozott a kurucokhoz. Így a négy századból összesen legfel-
jebb húsz katonája maradt.34 Újév után a királyi helyőrség elhagyta a várost és a 
biztonságosabb, jól erődített várba távozott. Vele együtt ment Illésházy Miklós fő-
ispán és több főnemes is.35 A kuruc támadások folyamatosan erősödtek és Ottlyk 
számára világossá vált, hogy külső segítség nélkül nem lesz képes tovább védeni 
a várost. Több, nagyrészt evangélikus nemes szimpatizált a kurucokkal, többek 
között feltehetően Ottlyk is. Végül 1704. február 13-án tárgyalásokat kezdemé-
nyezett Winklerrel és mivel „az odaszorult nemességnek nem volt kedve a várost 
oltalmazni”, másnap átadta a várost a kurucoknak.36 

 
 

 
31  Ottlyk György önéletírása, 83. 
32  Uo. 85–86. 
33  Trencsénvári napló. In: Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról 

(Szerk.: Köpeczi B. – R. Várkonyi Á.). Budapest, 1973. (Továbbiakban: Trencsénvári napló) 
416. 

34  Ottlyk György önéletírása, 86. 
35  Trencsénvári napló, 416. 
36  Ottlyk György önéletírása, 87. 
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ÚJBÓL A KURUCOK TÁBORÁBAN 
 

Ezzel 1704 februárjában lezárult Ottlyk „labancsága”, s egyúttal ezredesi műkö-
dése az uralkodó hadseregében Ottlyk rövid labancságát követően ismét csatla-
kozott a kurucok táborához, saját szavai szerint „nem volt más lehetősége”.37 
Mivel családi birtokát a kuruc katonaság újból kifosztotta, elfogadta Bercsényi 
ajánlatát és elment Sintára, ahol a generális átadta neki az időközben fogságba 
esett Pongrácz Gáspár lovasezredét. Ezzel Ottlyk 1704-ben, húsz év után másod-
szor kapott saját ezredet, végül tényleg ezredes lett, viszont ez a szerepe sem tar-
tott sokáig. Tavasszal ismét Trencsén vármegye területén tartózkodott, többször 
tárgyalt Illésházy Miklós főispánnal a vár kiadásáról, eredménytelenül. Április-
ban a vármegyében hatalmas hadat toborzott, amely tizennégy lovasszázadból és 
kétezer felfegyverzett jobbágyból állt. 

Seregét május 1-én Sintára vezette Bercsényihez.38 Innen háromszáz lovassal 
távozott Ocskóhoz Nyitra vármegyébe, ahol Lipótvár marháit űzte el. Közben 
összeütközött a császári katonákkal, akiket ugyan foglyul ejtett, de egy incidens 
után katonái lekaszabolták őket.39 

Már másnap Károlyi Sándor parancsára Trencsén és Pozsony vármegyébe 
menetelt, ahol akkor Ritschan tábornok tartózkodott. Őt a hazavonulás alatt Ber-
csényi háromezer katonával Szomolány mellett támadta meg.40 Ez az 1704. má-
jus 28-i csata volt a szabadságharc első jelentősebb győzelmeinek egyike. A szo-
molányi csatában Ottlyk háromszáz huszárjával vett részt.41 Ottlyk csak a csata 
utolsó szakaszában avatkozott be, amikor Jablonca előtt útját állta ezerkétszáz 
gyalogosnak. Támadása után a császári gyalogság visszavonult Detrekő várához, 
Ottlyk pedig átment a jabloncai kastélyhoz, ahol Bercsényi körülzárta Ritschan 
generálist. Ebeczky Imrével együtt tárgyaltak a generálissal, melynek eredménye-
képpen a császáriak kapituláltak, Ritschan generális összes katonájával együtt 
fogságba esett.42 A szomolányi csata a szabadságharc egyetlen nagyobb hadi ese-
ménye volt, amelyben Ottlyk aktívan részt vett, és hozzájárult a szerencsés ki-
menetelhez. 

Nyáron hozzávetőleg ötszáz lovassal a nyugati határon tartózkodott és több-
ször portyázott Morvaországban. Augusztusban Ocskay Lászlóval és Winkler 

 
37  Uo. 88. 
38  Bercsényi levele 1704. május 1-ről. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi hely-

tartó levelei Rákóczi fejedelemhez 1704–1712. I (Szerk.: Thaly Kálmán). Budapest, 1875. 
(Továbbiakban: Thaly: Bercsényi I.) 31. 

39  Ottlyk György önéletírása, 89. 
40  Forgách Simon emlékirata. In: Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, kéziratok a Rákóczi-szabad-

ságharcról I. (Szerk.: Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes). Budapest, 1973. 485–486. 
41  Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái: Válogatott tanulmányok. (Sajtó alá rendezte: Mészáros 

Kálmán). Budapest, 2003. 55. 
42  Ottlyk György önéletírása, 90–91. 
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Vilmossal egészen Brunowig portyáztak.43 Ősszel néhányszor megpróbálta be-
venni Trencsén várát, de ez sem erővel, sem tárgyalásokkal nem sikerült.44 

Szeptemberben többek közt Nagykéren, Bazinban, Alsószerdán tartózkodott, 
a hónap közepén pedig Bercsényi Ocskayval együtt Ausztriába küldte portyázni. 
Annak idején gyakran betegeskedett. Panaszkodott is, hogy a gyors hadművele-
tek nem használnak az egészségének.45 Ez volt az egyik fő oka annak, hogy el-
hagyta tiszti karrierjét és más szolgálatot vállalt. Októberben Bercsényi ajánlásá-
ra elfogadta a fejedelmi udvarmesteri tisztséget. Természetesen az új hivatalából 
már nem vezette a lovasezredet, néhány hónapig nem is vett részt aktívan a hadi 
eseményekben. A következő években pedig több más magas gazdasági funkciót 
is vállalt.46 

Ottlyk csak 1707 őszén kapcsolódott be ismét a harcokba anélkül, hogy el-
hagyta volna gazdasági tisztségeit. Bercsényi október végén küldte hozzá Tren-
csén vármegyébe Szalay Pál, Nikházi György és Orosz Pál ezredét, Czelder Or-
bán gyalogságával.47 November elején egy villámgyors portyázó hadjáratot veze-
tett Sziléziába.48 Napokon belül pedig már Rózsahegyen találjuk Bercsényi pa-
rancsából, ahol igyekezett a lakosságot megnyugtatni és új csapatokat toborzott 
szlovák jobbágyokból. Onnan november 11-én hat ezredet vezetett Tapolcsány-
ba. Valószínűleg ezek az új katonai feladatok is szerepet játszottak abban, hogy a 
fejedelem 1707. november 23-án brigadérossá nevezte ki.49 

 
 

A HADSEREG ÉLÉN 
 
A következő évben Ottlyk ismét katonává vált a szó szoros értelmében, 1708. 
augusztus elejétől élete legjelentősebb katonai feladatait teljesítette. Augusztus 
3-án a fejedelem mellett személyesen részt vett a katasztrofális trencséni csatá-
ban, amelyet követően visszavonult Rákóczival együtt Nyitra vármegyébe. Mi-
vel jól ismerte a területet és nagy tekintélynek örvendett a megyei nemesség kö-
rében, a fejedelem rábízta a szétszórt hadak összegyűjtését és az északnyugati 
vármegyék védelmét, Heister és Pálffy előre nyomuló seregei ellen. 

 
43  A mai Brumov-Bylnice nevű város Morvaországban, a szlovák határ mellett. Thaly Kálmán: 

Ocskay László II. Rákóczi Ferencz brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok 1703–
1710. Budapest, 1905. (Továbbiakban: Thaly: Ocskay). 44. 

44  Trencsénvári napló, 434–435. 
45  Thaly: Bercsényi, I. 136. 
46  1706-ban a Thököly-javak prefektusa, 1707-től az Udvari Gazdasági Tanács alelnöke volt. 
47  OSzK – Fol. Hung. 1389, 7, fol. 108. 
48  Czigány István: „Sliezska záhada” – otázniky kuruckého ťaženia r. 1708. In: Neďaleko od 

Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. (Szerk.: Segeš, V. – Šeďo-
vá, B.) Trenčianska Turná – Bratislava, 2008. 92; MNL OL Budapest, P 566, III., XXII. 

49  Heckenast Gusztáv: Ki-ki csoda a Rákóczi szabadságharcban. Budapest, 2004. 320. 
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Eredetileg Ottlykot csak a nemesi felkelés vezetésével és a gyalogos paraszt-
had szervezésével bízták meg Trencsén, Nyitra és Árva vármegyében. Tekintet-
tel azonban a trencséni csatavesztést követő számos katonaszökésre és némely 
kuruc tiszt ellenséggel való tárgyalásaira, a fejedelem azzal is megbízta, hogy 
vizsgálja ki az árulás eseteit. Itt elsősorban Ocskay László brigadérosra gondolt, 
aki gyanúsan viselkedett és nem vette teljesítette parancsait.50 

Az északnyugati vármegyék védelmében először három brigadérosnak, Pet-
rőczi Istvánnak, Ottlyk Györgynek és Ocskay Lászlónak kellett együttműködnie. 
Együtt kellett elvonulniuk Bajmóc felé és Nyitra esetleges elvesztése után tovább 
Szolcsányhoz. Mivel azonban Petrőczi beteg volt és Ocskay nem volt hajlandó a 
parancsokat teljesíteni, e hadműveletekben kezdettől fogva Ottlyk parancsolt.51 

A lednicei Rákóczi-uradalom területén a fejedelem gyakorlott puskás paraszt-
jaiból összeállított egy ütőképes gyaloghadat. Néhány nap alatt végigjárta a vá-
rakat, átnézte állapotukat és végrehajtatta a kellő intézkedéseket megerősítésük 
érdekében. Rákóczi alárendelte neki Luzsinszky Sándor lovas karabélyos ezredét 
és Czelder Orbán gyalogezredét.52 Az Ocskayval folyó levelezés és tárgyalások 
folytán Ottlyk előtt gyanúba keveredett egy másik fontos személy is, Pyber Lász-
ló címzetes püspök, a Rákóczi által megbízott nyitrai adminisztrátor. Ekkor még 
Bercsényi és Rákóczi is hitt Ocskay és Pyber lojalitásában, bár Ottlyk gyakran 
figyelmeztette őket árulási szándékukról. 

Trencsén vármegyében Ottlyk rendkívül nehéz helyzetben volt. Az eredeti 
terv szerint ugyan közösen kellett haladniuk Petrőczivel és Ocskayval, Ocskay 
azonban nem volt hajlandó elhagyni Kinorányt és kétezer főnyi parasztserege 
sem akart Nyitra vármegyébe vonulni. A trencséniek csak a morvaországi határ-
területek prédálására voltak hajlandók, az árvaiak pedig nem akartak kimozdulni 
vármegyéjükből, amelyet védeni kellet a lengyel rablók betöréseitől. Így augusz-
tus 25-én Bajmóchoz csak nagyon kisszámú hadat hozott el,53 éppen akkor, ami-
kor Révay Simon báró, Nyitra parancsnoka, Pyber László közreműködésével ki-
adta a várat Pálffynak. Ottlyk, aki jól ismerte a szlovák nemesek mentalitását, 
nagyon jól felismerte a fenyegető veszélyt. Azon fáradozott, hogy megtartsa a 
lakosság és a kuruc had egységét. Az egyik oldalon folyamatosan buzdította a 
várőrséget, a nemességet és a parasztságot, a másik oldalon pedig tovább folytat-
ta vizsgálódását, elsősorban Ocskay ellen.  

Ocskay árulása után Ottlyk megtette a legszükségesebb lépeseket a legveszé-
lyeztetettebb vármegyék megerősítésének érdekében. Leveleket írt az összes 
várba Lednictól Bajmócig, amelyekben informálta a várparancsnokokat a briga-

 
50  Thaly: Ocskay, 267. 
51  Bercsényi levele 1708. augusztus 14-ről. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi 

helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez III. (1708–1711). (Szerk.: Thaly Kálmán). Budapest, 
1878. (Továbbiakban: Thaly: Bercsényi III.) 19. 

52  Thaly: Ocskay, 272. 
53  Bercsényi levele 1708. augusztus 20-áról. Thaly: Bercsényi III. 25. 
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déros és a püspök tettéről.54 Mivel Ocskay átpártolásával a Trencsén vármegyé-
ben lévő reguláris had nagyobb része elveszett, Ottlyk visszavonult Turóc és Ár-
va vármegyébe, egyúttal pedig egy lovasezredet kért Bercsényitől. A brigadéros 
így fejezte ki az északnyugati vármegyék állapotát: „nagyobb kárt tett Pyber 
püspök és Ocskay labanczsága, hogysem mint (trencsényi) megverettetésünk.”55 

Tekintettel a súlyos helyzetre, Bercsényi már szeptember 4-én küldött Ottlyk-
nak 2000 lovast Andrássy Pállal, Réthey János (vagy György) és Bokros Pál ez-
redéből.56 A segítség megérkezését követően Ottlyk azonnal nyugatra menetelt, 
hogy megmentse a kuruc hatalom maradékait. Nyomban nemesi felkelést hirde-
tett és új, négyezer főnyi hadat toborzott az árvai és kiszucai parasztok köréből. 
Lelkesedésében írta a fejedelemnek: „A tót impérium nemcsak imádkozzék Föl-
ségedért, de fel is állott fegyverbe.”57 

Így Ottlyk szeptember elején, egy hónappal a trencséni katasztrófa után, kez-
dett neki az új feladat teljesítéséhez, de óriási nehézségekkel szembesült és így 
egy egész hétig tartott, amíg Bajmóchoz ért, ahol átvette Andrássytól lovas egy-
ségeit. Közben a fejedelem más csapatokat, zömében lovasokat is rendelt az ud-
varmesterhez, amelyekkel haladéktalanul folytatnia kellett menetét Nagytapol-
csányhoz.58 

Ott sem maradt sokáig, két nap múlva, szeptember 14-én már megérkezett 
Bánba, ahol személyesen szervezte meg a Trencsén megyei inszurgenseket. Eze-
ket megerősítette Luzsinszky lovas karabélyosaival és a volt Ocskay-huszárok-
kal.59 Rákóczi nagyra becsülte az udvarmester munkáját, leveleiben arra ösztö-
nözte, hogy ne sajnálja a pénzt a katonáktól, továbbá óvatosságra intette: „se ha-
dát, se magát Szepes és Sáros vármegyébűl ki ne vigye, mivel mind személyére, 
mind hadára szükségünk lészen.”60 

Trencsén vármegyében hasonló problémákkal kellett küzdenie, mint azelőtt 
Liptóban. A nemesi hadak csak nagyon lassan gyűltek össze, miközben a regulá-
ris ezredek katonái szétszéledtek. Így Réthey és Bokros lovasainak száma né-
hány száz főre csökkent. Ottlyk igyekezett erélyes rendeletekkel visszaállítani a 
fegyelmet és elvezette egységeit nyugatra, ahol Zsolna táján kiegészítette azt a 
frissen toborzott jobbágykatonákkal. Legértékesebb hadát, Luzsinszky lovasait 
délre és délnyugatra küldte. Az ezred, amelyet Paur Ferenc alezredes vezetett, 
többször betört Morvaországba és le is győzött néhány kisebb császári egységet, 

 
54  Thaly: Ocskay, 284. 
55  Uo. 306–307. 
56  Bercsényi levele 1708. szeptember 4-ről. Thaly: Bercsényi III. 63. 
57 Thaly: Ocskay, 344. 
58  Rákóczi levele 1708. szeptember 11-ről. II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei levéltárá-

nak egykorú lajstromaival 1703–1712, II. (Szerk.: Thaly Kálmán). Budapest, 1873. (Továbbiak-
ban: Thaly: Rákóczi II.) 134. 

59  Thaly: Ocskay, 369. 
60  Rákóczi levele 1708. szeptember 8-ról. Thaly: Rákóczi II. 316. 
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amiben a határmelléki parasztok is segítették, Oroszlánkő vára alatt azonban a 
jobbágyok ellenségesen viselkedtek, ezért a várat büntetésül felégette.61 

Szeptember második felében Bercsényi az egész had dél felé való vezetését 
kérte Ottlyktól, aki annak idején majdnem három és félezer katonának parancsolt 
(Balogh, Bottyán, Orosz és Bokros ezrede, néhány dragonyos század Révay és 
Eszterházy ezredéből és az udvari karabélyosok Ottlyk Pál vezetése alatt). Ezzel 
a sereggel szándékozott meglepni és leverni Ocskayt. Amikor ez elvonult Lipót-
várról északra, Nagytapolcsányhoz, az udvarmester a nyomában haladt.62 Tervét 
azonban már nem tudta végrehajtani, mert október elején Bercsényi szigorú pa-
rancsára hadainak nagyobb részét – Balogh Istvánt három lovasezreddel – el kel-
lett küldenie Verébhez.63 

Mivel nem rendelkezett elegendő erővel ilyen nagy terület ellenőrzéséhez, in-
kább észak felé vonult, Nagytapolcsányban pedig csak száz lovast hagyott Bok-
ros Pál parancsnoksága alatt, aki nemsokára az ellenség fogságába került. Ottlyk-
nak Trencsén vármegyében küzdenie kellett a kuruc hatalom bomlásának követ-
kezményeivel: a katonák fegyelmezetlenségével és a parasztok kihágásaival.64 
Ennek ellenére vagy inkább ezért igyekezett visszaállítani a rendet és szigorúan 
megbüntette azokat, akik átálltak az ellenséghez. Részben sikert is aratott, ami-
kor Paur alezredes leverte a trencséni labancokat, és Czelder brigadéros Árvában 
visszaverte a Sziléziából betörő császári katonákat. Az árulással vádolt szemé-
lyeket szigorú vizsgálat alá vetette és azokat, akiknek tetteit bebizonyították fel-
akasztatta. Maga pedig Kiszucára ment, ahol a turzókai parasztok az ellenséges 
csapatokkal egyesülve megtámadták Winkler katonáit.65 

Bokros elfogása után összeszedette egységének maradékát és hozzájuk csatol-
ta a nyitrai inszurgenseket. Ezeket Vágújhely környékére küldte a kisebb császári 
egységek nyugtalanítására. Utána Paur lovasaival Kiszucára érkezett, ahol meg-
büntette a lázadó jobbágyokat, majd Winkler katonáival egyesülve betört Mor-
vaországba. Büntetésül árulásért Pruszka mezővárost felégette. Végül elküldte 
embereit Sziléziába tárgyalni a kereskedelmi szerződésről.66 

Néhány nap múlva Bercsényi parancsára elhagyta Trencsén vármegyét és részt 
vett a bányavárosok sikertelen védelmében. Trencsén vármegye oltalmára Lu-
zsinszky ezredét rendelte, Czeldert irányította Liptóba és Andrássyt Árvába. Októ-
ber közepén elhagyta Zsolnát, és Thúróczy Gáspár gyalogságával valamint a me-
gyei csapatokkal elvonult Szentkereszthez. Maga azonban kételkedett az egész 
terület sikeres védhetőségében, elsősorban a reguláris gyalogság hiánya miatt.67 

 
61  Thaly: Ocskay, 371. 
62  Thaly: Ocskay, 376–378. 
63  MNL OL Budapest, P 566, III., XXII: Ottlyk levele Radvánszky Jánosnak 1708. október 2-ról. 
64  Thaly: Ocskay, 381. 
65  MNL OL Budapest, P 566, III., XXII: Ottlyk levele Radvánszky Jánosnak 1708. október 2-ról. 
66  Bercsényi levele 1708. október 8-ról. Thaly: Bercsényi III. 125. 
67  Thaly: Ocskay 9–15. 
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Bercsényi parancsa szerint Körmöcbányától Selmecbányáig húzódó völgyet 
kellett védelmeznie. Zsarnóca táján egyesült a Zólyom megyei fegyveres néppel 
s más kisebb egységekkel, majd október 24-én új védelmi állásokat foglalt el Kor-
pona és Zólyom között. Az ellenség azonban még aznap áttört a jobbszárnyon, 
amit követően Bercsényi visszavonulást rendelt el. Ottlyk visszahúzódott Baj-
mócra, azzal a feladattal, hogy biztosítsa Szepes és Liptó vármegye védelmét.68 

Így az udvarmester október végén ismételten újraszervezte az északnyugati 
vármegyék védelmét, a sokkal erősebb, előre nyomuló ellenség ellen. Közvetlen 
parancsnoksága alatt több nem teljes, nagyobbrészt lovasezred állt: Réthey János 
(vagy György), Labancz Miklós és Bokros huszárjai, Luzsinszky lovas karabé-
lyosai, Bercsényi dragonyosai és Thúróczy hajdúi, összesen körülbelül 1500 lo-
vas és 500 gyalogos. Ezek az egységek azonban nem egy helyen állomásoztak, 
hanem több ponton Trencsén és Nyitra vármegyében. A szomszéd Turóc várme-
gyében Révay Mihály dragonyos századát helyezte el, Liptó védelmére Czelder 
Orbán, Árvában pedig Andrássy Pál gyalogezredét hagyta. Ezeken kívül még 
néhány száz nemesi felkelő és ezer fegyveres jobbágykatona is rendelkezésére 
állt. Ottlyk vezetése alatt az öt vármegye területén összesen 2500 lovas és 1300 
gyalogos volt fegyverben, melynek azonban csak kisebbik részét alkották regulá-
ris katonák, maga a brigadéros sem volt jó véleménnyel saját seregéről.69 

Ilyen hadsereggel kellett Ottlyknak viszonylag széles területen Pálffy János 
előrehaladó reguláris hadtestének ellenállnia. Parancsnoksága alatt volt a jól 
megerősített és felfegyverzett Bajmóc várán kívül még néhány kisebb Trencsén 
megyei vár is (Budatin, Óvár, Lednic, Beszterce, Lietava). Amikor november 3-
án Privigye felől közeledett Pálffy serege, Ottlyk visszavonult Trencsén várme-
gye területére. Ott hadait két részre osztotta, magánál csak Réthey és Bokros hu-
szárjait hagyta. Bajmóc csak rövid ideig volt képes ellenállni, november 11-én 
kapitulált. Ezután Pálffy több mint négyezer főnyi seregével északra nyomult. 

Ottlyk Bajmóc elestét követő napon kísérletet tett Ebergényi László és Ocs-
kay megállítására. Facskón hat megerődített állást épített fel, amelybe hozzávető-
leg ötszáz hajdút és felfegyverzett parasztokat helyezett el. Azonban mikor az al-
tábornagy november 12-én hajnalban megtámadta Facskót, Thúróczy, a védők 
kapitánya nem is kísérelt meg ellenállni, hajdúival harc nélkül elhagyta a meg-
erődített állásokat, utánuk pedig a trencséni jobbágyok is elszöktek. 

Ottlyk rendelkezésére csak Réthey, Bokros és Luzsinszky nem teljes számú 
ezredei és a nemesi felkelők álltak. Zsolnán várta az ellenséget, és Thúróczy haj-
dúinak visszaérkezése után az utolsó kétségbeesett kísérletre határozta el magát. 
November 13-án reggel Réthey és Luzsinszky lovasait Thúróczy hajdúival együtt 
a rajeci út melletti erdőben helyezte el. Ezek Ottlyk parancsára megtámadták a 
semmit nem sejtő előrenyomuló ellenséget. Ezzel sikerült először megállítani az 

 
68  Uo., 19–20. 
69  Uo., 32. 
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ellenséges lovasságot, bár Thúróczy még a harc folyamán átpártolt az ellenség-
hez. Ez meglepte a sikeresen támadó kurucokat, akik meghátráltak és visszavo-
nultak Zsolnára. Ottlyk azonnali visszavonulást parancsolt Liptó felé, és másnap, 
november 14-én hajnalban Rózsahegyre érkezett. Mivel Réthey és Luzsinszky 
lovasaival együtt Nagy János karabélyosai és Deák Ferenc huszárjai is keletre vo-
nultak, Turóc vármegye védetlen marad az előrenyomuló Pálffy hadával szem-
ben, így azt könnyűszerrel el is foglalta.70 

Ottlyk a visszavonulás után is még mindig négy vármegyét tartott hatalmá-
ban: Árvát, Liptót, Gömört és Kis-Hontot. Ugyanakkor négy reguláris lovasez-
rednek (Bercsényi, Forgách Simon, Gyürky Pál és Luzsinszky), négy mezei hu-
szárezrednek (Réthey János és György, Deák és Bokros), két gyalogezrednek 
(Andrássy és Czelder) és négy megyei zászlóaljnak (Gömörben, Kis-Hontban, 
Rimaszombaton és a gömöri szorosokban) parancsolt.71 Trencsén vármegyében 
még elvonulása után is néhány kisebb vár (Lednice, Beszterce, Óvár, Budatin és 
Lietava) továbbra is kitartott. A viszonylag jelentős katonai erő ellenére Ottlyk 
helyzete kritikus volt. Liptó vármegyében hamarosan megtudta, hogy a hegyi 
szorosok Turóc és Árva határán nincsenek kellőképpen megerősítve, ezért ideig-
lenesen meg kellett szállnia azokat Czelder Orbán és Andrássy Pál gyalogságá-
val. Sokkal nagyobb problémát jelentett azonban a katonaság és a lakosság vi-
szonya. Mivel a rablásokat szigorúan megtiltotta, sok katona elszökött.72 

November elején Ottlyk Trencsén és Turóc vármegyét is elveszítette. Annak 
ellenére, hogy viszonylag erős haddal rendelkezett, sehol nem határozta el magát 
döntő csatára és az ostromlott kuruc váraknak sem tudott hatékonyan segíteni. 
Taktikáját nemcsak saját tisztjei kritizálták, hanem Bercsényi is, aki egy nyílt 
döntő csatát várt a brigadérostól. Csak így sikerülhetett volna megállítani Pálffy 
előrenyomulását, továbbá könnyíteni az Érsekújvárnál lévő kuruc hadsereg hely-
zetén és serkenteni a katonaság egyre romló morálját.73  

Később Bercsényi Ottlykot vádolta az északnyugati vármegyék elveszítésével 
és azt tanácsolta Rákóczinak, hogy ne bízzon benne.74 A fejedelem azonban to-
vábbra is bizalmával tisztelte meg Ottlykot, s végül maga a brigadéros udvar-
mester kérte Bercsényit november 14-én, hogy helyére Csáky Mihályt vagy And-
rássy Pált nevezze ki.75 Rákóczi egyetértésével november 23-án Babocsay Fe-
rencnek átadta a parancsnokságot.76 

Augusztus elejétől november végéig Ottlyk ezen a területen, változó szeren-
csével, defenzív taktikával Trencsén, Turóc, Árva és Liptó vármegyéket és 

 
70  Uo., 26–37. 
71  Bercsényi levele 1708. november 15-ről. Thaly: Bercsényi III. 175. 
72  Thaly: Ocskay, 43–44. 
73  Bercsényi levele 1708. november 8-ról. Thaly: Bercsényi III. 165. 
74  Bercsényi levele 1708. november 15-ről. Thaly: Bercsényi III. 170. 
75  Thaly: Ocskay, 45. 
76  Uo., 47. 
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Nyitra északi részét védte. Annak ellenére, hogy hadserege nemegyszer 5000 fő-
re is szaporodott, inkább taktikázott, portyázó támadásokat vezetett és a döntő 
csatát mindenáron igyekezett kikerülni, ami miatt Bercsényi nagyon erélyesen 
bírálta. Stratégiájának azonban komoly okai voltak. A rendszerint hegyvidéken 
működő Ottlyknak nagyjából csak lovas egységek álltak rendelkezésére, holott a 
hadi helyzet inkább a gyalogságot követelte meg. A reguláris gyalogság hiányát 
rosszminőségű megyei csapatokkal és a fegyveres jobbágyokkal igyekezett pó-
tolni. Összes csapatának egyesítése megvalósíthatatlan volt és a hadak kivonása 
az egyes vármegyékből utat nyithatott az ellenségnek. November közepén, több 
kisebb csatát követően kiürítette Trencsén és Turóc vármegyét, az árvai és liptói 
szorosokban harcképes gyalogságot hagyott, a főerőkkel pedig Rózsahegyre vo-
nult. Itt zárult le hadvezéri tevékenysége. 

A fentiek alapján azt állíthatjuk, hogy 1708 nyár végétől Ottlyk néhány hó-
napra a kuruc hadsereg egyik legfelsőbb parancsnokává vált. Nem túl magas 
rangja ellenére több mint negyedéven át a szabadságharc egyik legveszélyezte-
tettebb vonalát biztosította rendkívül nehéz körülmények között, a sokkal erő-
sebb ellenséggel szemben. Rákóczi több okból kifolyólag bízta rá ezt a feladatot. 
Elsősorban Ottlyk kiválóan ismerte a terepet és a helyi viszonyokat. Emellett 
nagy tekintélynek örvendett az ottani evangélikus, nagyrészt szlovák nemesség 
körében. Három hónapon át sikerült neki Trencsén és részben Nyitra vármegyét 
is megtartani kuruc kézen, s így lehetetlenné tette a bányavárosok gyors meg-
szállását. Néhány császári ezred lekötésével enyhített a kurucok helyzetén, leg-
főképpen Érsekújvárnál. Sikerült összefognia a szétszórt egységeket és az erősí-
tések segítségével egy új, több ezer főnyi hadsereget felállítani a rábízott várme-
gyék területén. Nem utolsó sorban éppen Ottlyk óvatosságának – amellyel ki 
akarta kerülni a nyílt csatát, egy sokkal erősebb ellenséggel szemben – köszön-
hetően, ezt a hadsereget nem veszítette el. Lehet, hogy így sikerült elkerülnie a 
szabadságharc második katonai katasztrófáját. 

A szabadságharc végén Ottlyk ismét csupán a gazdasági tisztségekben műkö-
dött, elsősorban az Udvari Gazdasági Tanács élén. Az egyetlen jelentősebb kato-
nai feladat, amellyel a fejedelem megbízta, az Árva vármegye megtisztítása volt 
a rablóktól, akik egy bizonyos Vilcsek vezetése alatt nyugtalanították az északi 
határokat. Ezt a küldetését 1709 tavaszán sikeresen végre is hajtotta.77 A szabad-
ságharc végén már csak gazdasági és diplomáciai feladatokat teljesített. 1711. 
február 21-én a fejedelemmel Lengyelországba ment, május 26-án azonban ti-
tokban hazajött, találkozott Pálffyval és a hűségeskü letételét követően visszavo-
nult családi birtokára. Ettől kezdve ozoróci kastélyában élt és a következő évek-
ben már nem lépett be sem a politikai, sem a katonai életbe. 

Az evangélikus és a családi hagyomány azonban nem nyugodott bele a briga-
déros katonai karrierjének lezárulásába. Hajlott életkorát figyelmen kívül hagyva 

 
77  II. Rákóczi Ferenc levele 1709. május 4-ről. Thaly: Rákóczi II. 479. 
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az 1716–18-as török háborúban is látni akarta, sőt a pozsareváci béke aláírásánál 
is.78 Ez azonban hamis forrásokon alapul. 

 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Ottlyk György katonai karrierje, hasonlóan más kortárs magyarokéhoz, három 
hadseregben teljesedett ki, amelyekben 1682-től szakaszosan 1711-ig szolgált. 
Katonai pályáját Thököly Imre seregében kezdte, ahova először kényszerhely-
zetben lépett be, de két év múlva már az ezredesi rangot is megkapta. A kurucok 
táborában elsősorban Eperjes kétszeri megsegítésével, Érsekújvár ellátásával és 
több kisebb összeütközéssel tüntette ki magát. A felkelés végén elpártolással biz-
tosította be magának az ezredesi rangot és hasonlóan más volt kuruc főtisztek-
hez, 1686 nyarán részt vett Buda ostromában, ahol – noha még az ostrom vége 
előtt hazavonult – a főparancsnokok elismerését nyerte el. Ottlyk katonai karrier-
jének utolsó szakaszát a Rákóczi-szabadságharc jelentette. Annak első hónapjai-
ban ezredesi rangban szervezte meg Trencsén vármegye védelmét a közeledő ku-
rucok ellen. Legfeljebb fél év múlva viszont már a kurucok között találjuk és ez-
redesi rangjához egy lovasezredet is kapott. Kuruc főtisztként azonban csak az 
év végéig szerepelt, mialatt aktívan részt vett a győztes szomolányi csatában. 
Októbertől elfogadta a fejedelmi udvarmesteri tisztséget, ezzel pedig abbahagyta 
a tényleges katonai szolgálatot. 1707-ben csak néhány kisebb hadműveletet ve-
zetett. Ezért, és főleg a gazdasági tisztségekben tett szolgálatokért 1707 novem-
berében brigadérosi rangot adományozott neki a fejedelem. Katonai pályájának 
utolsó fejezetét Ottlyk 1708-ban élte át, amikor a trencséni csatavesztés után, au-
gusztustól novemberig az északnyugati vármegyék védelmét szervezte meg és 
egy egész hadseregnek parancsolt. 

Ottlyk György katonai pályájának kialakulásában több tényező játszott jelen-
tősebb szerepet. Mivel semmilyen katonai képzéssel nem rendelkezett, sikereit 
főleg saját bátorságának, logikus gondolkodásának, tapasztalatainak és egyéb tu-
lajdonságainak köszönhette. Rendkívül fontosnak bizonyultak baráti és ismerősi 
kapcsolatai is, melyeket mindig a kellő pillanatban tudott hatékonyan fölhasz-
nálni. Ide tartozik egyebek mellett a Thököly Imrével, Petrőczi Istvánnal, Rad-
vánszky Jánossal, Caprara Aeneas gróffal, Salm herceggel vagy Badeni Lajos őr-
gróffal ápolt jó kapcsolata. Befejezésül rögzítenünk kell azonban, hogy kiemel-
kedő katonai karrierje és magas tiszti rangja ellenére Ottlyk György a Rákóczi-
szabadságharc alatt elsősorban gazdasági vezetőként ténykedett. 

 
78  Barica: Horné Ozorovce dejiny, 28–29. 
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A 18. századi Európa mezőgazdaságának megújulását a kortársak általában az 
angol „új mezőgazdaság”-ra vezették vissza. A szakmunkákban vége-hossza 
nincs az angol mezőgazdasági szakírókra való hivatkozásoknak, általában dicsé-
retekkel elhalmozva őket. Annak persze a kortárs európai szakirodalom nem fel-
tétlenül volt tudatában, hogy az angol megújulás maga is nagymértékben német-
alföldi (hollandiai) gyökerekre támaszkodott. A gazdálkodás németalföldi meg-
újulását azonban nem kísérte olyan gazdag szakirodalom, mint a valamivel ké-
sőbbi angliai változatát, így eredményeit nehezebb volt megismerni, mint a szi-
getországi változásokét. A kontinens országaiban tehát általában az angol szer-
zők művei nyomán tudatosultak a gazdálkodás új vonásai. Mindenütt akadtak 
olyan szerzők, akik szívesen építették be ezeket saját munkáikba, s váltak ezáltal 
maguk is terjesztőikké. Egy-egy következő országban azután nevük összekap-
csolódott angol mestereikével, ha pedig nyelvük ott szélesebb körben volt ismert, 
mint az angol, ismertségük mindenképpen elérte azokét. 

Magyarországon, a Habsburg Monarchián belül elfoglalt sajátos helyzetéből 
fakadóan, legkönnyebben a német nyelvű – németországi, ausztriai, más örökös 
tartományokbeli – szakirodalom darabjait lehetett megismerni. Akadtak közöttük 
fordítások, átdolgozások, és persze számos eredeti munka is. Többnyire rajtuk ke-
resztül jutottak el hazánkba az angol eredmények. A hazai szakírók persze nem fe-
ledkezhettek meg a német nyelvű közvetítőkről, s általában a más országokbeli 
szakírókról sem, a rájuk való hivatkozások, nevük feltüntetése egy-egy hosszabb 
irodalomjegyzékben a hivatkozó tekintélyét is növelhette. De a hazai szakmun-
kákban nem ritka a francia agrárszerzők említése sem. Kérdés azonban, hogy kap-
tak-e valamiféle egyénítést, kapott-e önálló profilt a korabeli francia agrárirodalom 
a magyar szerzőktől. Ennek vizsgálatára vállalkozom a jelen tanulmányban. 

A 18. századi francia mezőgazdasági irodalom értékeit természetesen nem az 
angol gazdálkodás eredményeinek közvetítése adta meg. Alapjait egy – a közép-
korban és a koraújkor első századaiban más európai országokéval méltán vete-
kedő – szakirodalom biztosította.1 Ennek az irodalomnak az ismerete – a kor 
szemléletének, a gazdálkodás iránti mérsékelt érdeklődésnek köszönhetően – 
 
1  Papp Imre: Az „új mezőgazdaság” eszméi Franciaországban a XVIII. század második felében. 

In: Egyetemes Történeti Tanulmányok. XIX. (1989), Debrecen, 5–23. 
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azonban jórészt megmaradt az ország határain belül. Az ide sorolható szerzők ál-
tal ajánlott gazdálkodás, ha nem is maradt el a korabeli európai szerzőkétől, vol-
taképpen kiemelkedő újdonságot sem tartalmazott. Nem kívánta forradalmasítani 
a mezőgazdaságot, nem javasolt alapvető változtatásokat, hanem megelégedett 
azzal, hogy a gazdákat alapos, szorgalmas munkára ösztönözze. Alkalmazkodott a 
középkori, majd a koraújkori gazdálkodás általános színvonalához, úgy is mond-
hatnánk, hogy elvárásaihoz. Ezekben a munkákban – megint csak a kor igényei-
hez igazodva – gyakran fordultak elő a Bibliából, különösen az Ószövetségből 
vett példák, íróik pedig elődeikként szinte kizárólag az antikvitás jól ismert szer-
zőire hivatkoztak, akiknek tekintélyét – különösen a reneszánsz ókor iránti tiszte-
lete nyomán – még nem illett kétségbe vonni. Végül persze ebben a korban is 
született néhány, az országhatárokon túl ismertté vált munka, amelynek szerzőire 
más országok műveiben is hivatkozhattak. Többször találkozunk az itáliai Petrus 
de Crescentiis (kb. 1230–1320) nevével, akinek Opus ruralium commodorum c. 
művét V. Károly francia király (1364–1380) franciára is lefordíttatta.2 Őt emle-
gették a leggyakrabban a németországi, vagy lengyelországi agrármunkákban is,3 
de esetenként a francia Charles Estienne (1504–1564) és Olivier de Serres 
(1539–1619) munkáira is hivatkoztak. 

Hazánk azonban jó ideig még ebből a szűk kapcsolatrendszerből is kimaradt. 
A magyar középkorból egyáltalán nem rendelkezünk valódi mezőgazdasági 
munkával, a török hódítás, az országot sújtó megosztottság pedig további száza-
dokra elodázta a magyarországi agrárirodalom kibontakozását. Amikor pedig a 
17. század folyamán megjelentek az első – többnyire latin nyelvű – agrár-témájú 
hazai munkák, azokban egyelőre nem találjuk nyomát francia forrásoknak. Ezek 
a könyvek meglehetősen eltérő műfaji sajátosságokkal bírtak. Lackner Kristóf 
Actus oeconomicusa (1619) iskolai előadás számára készült, Apáczai Csere Já-
nos Magyar Encyclopaediája (1653) és Szentiványi Márton Curiosiora et Selec-
tiora Variarum Scientiarum Miscellaneaja (1689–1709) tudományos összefogla-
lásnak, Lippay János Calendarium oeconomicum perpeetuma (1661) a gazdasági 
munkák havonkénti emlékeztetőjének. Ugyanő a Posoni kert című munkájában 
(1664–1667) viszont csak az agrárterület egyik szűkebb területére tért ki. A 18. 
század első felében megjelent két összefoglaló munka – Lyczei János Iter oeco-
nomicuma (1707) és Christoph Fischer Opus oeconomucima (1737–1743) egy-
egy nagyobb – majorsági – gazdaság irányításához igyekezett segítséget nyújta-
ni.4 (Utóbbi persze, egy 17. századi csehországi munka fordítása lévén, a hazai 
szakirodalomhoz legfeljebb közvetetten kapcsolódhatott.) Ebben az irodalomban 

 
2  Le Goff, Jacques: Das Hochmittelalter. Fischer Weltgeschichte Band 11. Frankfurt am Main 

1994. 188. – A francia eredeti munka címe: Le livre des profits champêtres. 
3 Podraza, Antoni: La littérature agraire à l’époque de la renaissance. In: Actes du XIIe Congrès 

International d’Histoire des Sciences. Göteborg–Stockholm–Uppsala. 1962. 361. – Az adott la-
pon két lengyelországi kiadásra is utalást találunk (1549, 1571). 

4  Vö. Barta János ifj.: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Budapest, 1973. 12–18. 
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– az agrármunkákkal hamarabb rendelkező európai országokkal ellentétben – 
még a másutt kiemelten tisztelt Petrus de Crescentiis tevékenysége is visszhang-
talan maradt. A francia szerzők megismerését nem kis mértékben gátolhatta, – 
Bitskey István megállapítása szerint, aki Lippay János Posoni kertjének forrásait 
mérte fel, – hogy a francia szerzők könyvei még Pozsonyba sem feltétlenül jutot-
tak el.5 Pedig ha csak szám szerint vizsgáljuk, a hazai szerzőknek lett volt miből 
meríteniük. Franciaországban a 15–17. században 264, a 18. században pedig 
már 1214 agrárszakkönyv jelent meg.6 A hazai gazdálkodás szempontjából per-
sze az ismertség hiánya aligha játszhatott szerepet, hiszen a gazdálkodókhoz az 
idehaza megjelent művek sem feltétlenül jutottak el. Meg kell azonban állapíta-
nunk azt, hogy a hazai tudós társadalom hamarabb figyelt fel a francia biológia 
(botanika, zoológia) eredményeire, mint az ottani gazdálkodásra. Szentiványi 
Márton forrásai között a francia Honoratus (Honoré) Fabri Tractatus növénytani, 
állattani, embertani vonatkozású könyve is szerepelt.7 Ez pedig aligha volt vélet-
len. A sok tudományt áttekintő miscellaneában a szerző kifejezte Franciaország, 
és vele kapcsolatban a merkantilista gazdaságpolitika iránti rokonszenvét is. Úgy 
vélte, a francia állam négy mágnessel tudja magához vonzani Európa más orszá-
gainak a pénzét: gabonával, borral, sóval és szövettel. Ezek közül a három első 
hazánkban is rendelkezésre áll, csak kellő politikai szándék kellett volna hasznuk 
érvényesítésére.8 

Francia agrárszerzők nevével hazánkban először Bél Mátyás Tractatus de Re 
Rustica Hungarorum (kb. 1730) c. művében találkozhatunk.9 A 18. század egyik 
legkiválóbb hazai tudósa a magyarországi mezőgazdaság korabeli állapotába kí-
vánt betekintést adni, de – mivel korántsem volt megelégedve ezekkel a viszo-
nyokkal – a leírásokon túl nem egyszer a jobb, intenzívebb művelési módszere-
ket is beleszőtte művébe. Ezek a módszerek persze – abban a korban, amikor a 
később angol közvetítéssel népszerűvé vált, de részben németalföldi eredetű újí-
tásokat Európa még nem ismerhette meg – általában maguk is a hagyományos 
gazdálkodáshoz tartoztak. Bél Mátyás munkájában tűnik fel hazánkban először 
Charles Estienne ill. az ő munkáját megjelentető Jean Liebault, továbbá Olivier 
de Serres neve. A nekik tulajdonított megállapításokat azonban inkább sorolhat-

 
5  Bitskey István: Hungáriából Rómába. A római Collegium Germanicum és a magyarországi ba-

rokk művelődés. Budapest, 1996. 174. 
6  Papp: Az „új mezőgazdaság” eszméi 6. 
7  Serfőző József: Szentiványi Márton munkássága a XVII. század küzdelmeiben. Budapest, 1942. 

13–18. 
8  Uo. 46. – Szentiványi nyilvánvalóan jól ismerte a 17. századvég bécsi kameralistáinak nézeteit, 

s azokból igyekezett hazánkra érvényes következtetést levonni. 
9  Magyarul: Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és 

a bevezető tanulmányt írta Wellmann Imre. Budapest, 1984. 64. – Wellmann Imre egyébként 
pontos névmutatót csatolt a munkához, amelyben nemcsak a nevek, hanem a születés és az el-
halálozás évszáma, az említett nevezetesség nemzetisége és foglalkozása (tudományága) is 
megtalálható. 
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juk a gazdálkodás perifériájára, tarthatjuk kuriózumnak, mint lényegi elemnek. 
Az itáliai Crescentiust Bél kétszer említi. Mindkétszer egyetért vele. Először ab-
ban, hogy a tehénsajt nem annyira alkalmas az ember számára, mint a juhsajt, 
később pedig arra figyelmezteti a gazdákat, hogy ne hagyják a tyúkokat az udva-
ron a babot felcsipegetni, mert attól ritkábban és kisebbet tojnak. Estienne és 
Libault egyetlen közös említéshez jutnak, amelyből megtudhatjuk, hogy milyen 
életkorban hull ki a szarvasmarhák foga. Olivier de Serres két említése is perifé-
rikus témákat érint: a páva és a hattyú sajátosságaira utal. Másoknak a dinnye, a 
sáfrány, a szőlő termesztésére vonatkozó észrevételeit ismerhetjük meg. Az ed-
dig említettekkel együtt Bél munkájában pontosan egy tucat francia szerepel, 
köztük teológus, több orvos, természettudós és egy diplomata is, Jean Nicot, aki-
nek a korban a dohány európai meghonosítását tulajdonították. Bél munkája 
azonban aligha gyakorolt bármiféle hatást akár a hazai szerzőtársakra, s még ke-
vésbé a gazdálkodókra, mivel nyomtatásban az adott korban nem jelent meg. 

Hazánkba a francia agrárszerzők ismerete igazából a 18. század másik jelen-
tős (de a sokoldalú Bél Mátyással szemben csak a mezőgazdaságra koncentráló) 
tudósa, Mitterpacher Lajos révén jutott el. A Királyi Egyetemi Nyomda az 1770-
es évek második felében kezdte meg a királyi akadémiák diákjainak használatára 
a budai egyetem professzora háromkötetes latin nyelvű tankönyvének kiadását, s 
annak gazdag irodalomjegyzékében – a német és angol címek mellett – szép 
számmal találkozhatunk francia agrárszerzők műveivel is.10 A munka egyébként 
jól tükrözi az átmenetet a még mindig elengedhetetlennek bizonyuló hagyományos 
szemlélettől, és a belőle származó tekintélytisztelettől az új módszerek elfogadása 
felé. A mezőgazdaság fontosságát hangoztató, és annak legfontosabb „tanítóit” is 
megnevező előszó még az egyiptomi Osiris-szal és a görög Ceres-szel kezdődik, 
hogy azután az antik római, majd a középkori európai szerzők után jusson el a kor-
társ német, angol és francia szakírókig.11 A középkori szerzők között tűnik fel a 
13. századi Petrus de Crescentiis, majd a már Bél Mátyás által is ismert Charles 
Estienne neve (latinos, Carolus Stephanus formában), továbbá Jean (Johannes) 
Liebaulté, hogy ezt számos, az európai országokban létrejött mezőgazdasági társa-
ság név szerinti felsorolása kövesse. (Ezek között azonban franciaországi társa-
sággal nem találkozunk.) 

Mitterpacher munkáját a könnyebb tanulhatóság érdekében a fejezeteken be-
lül rövidebb paragrafusokra osztotta. A mű első kötetében 245, a másodikban 
 
10  Ludovicus Mitterpacher: Elementa rei rusticae in usum Academiarum Regni Hungariae I–III. 

Typis Regiae Universitatis. Budae, 1777–1794. Az első két kötetet – 1777, 1779 – csak 1794-
ben követte a harmadik, amely már nem a mezőgazdaság általános kérdéseivel foglalkozik, ha-
nem a házigazdaság kérdéseivel. 

11  Ez az Előszó – a két kötet tartalomjegyzékével együtt – a Debreceni Egyetem Történelmi Inté-
zetének könyvtárában található példányban csak az első kötetet két évvel később követő máso-
dik kötet elején található. A kötet eredeti díszes kötése kizárja, hogy későbbi átkötésről lehetne 
szó. Mivel az ilyen kiegészítéseknek a kor szokása szerint nem adtak lapszámot, a későbbi elhe-
lyezés az első kötet rendjét nem zavarja meg. 
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187 paragrafust találunk. A tudós szerző az általa felhasznált, valamint az adott 
rész témája szempontjából általa fontosnak tartott munkák címét a paragrafusok 
végén hosszabb–rövidebb irodalomjegyzékben adta meg. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy az első két kötet 432 irodalomjegyzéket tartalmazna, az egymáshoz ha-
sonló témák után ugyanis néha csak egy felsorolást találhatunk. A hivatkozott 
munkák számát szinte lehetetlen lenne összeszámlálni, erre a jelen tanulmány el-
készítése során magam nem is vállalkoztam. Az egyes címek ismétlődése, néha 
ugyanazon művek más-más nyelvű kiadásainak külön való szerepeltetése az ösz-
szeszámlálásban komoly nehézséget okozna. Összességében azonban megálla-
píthatjuk, hogy a francia szerzők említett munkáinak száma nagyjából megközelíti 
az angol vagy német szerzőkét. A hivatkozott szerzők között legnagyobb számban 
persze a németek szerepelnek. Ez érthető, hiszen Mitterpacher az ő munkáikhoz 
jutott hozzá a legkönnyebben. Általában mégsem a 18. század közepéig divatozó 
Hausvater irodalom – néha banális tanácsokat adó – összefoglaló munkáival talál-
kozhatunk, hanem a mezőgazdaság egyes ágaival foglalkozó tudós szakmunkák 
címével. A hivatkozott munkák megjelenési évszámai azt tanúsítják, hogy 
Mitterpacher igyekezett a legfrissebb irodalmat felhasználni. Figyelemmel kísérte 
a kor tudományos szakperiodikáit is, mint a Berliner Beyträge zur Landwirtschaft, 
a Hannoverisches Magazin, a Muzeum Rusticum, az Abhandlungen der schwedi-
schen Akademie c. kiadványok számait. Szerepel az angol Philosophical Trans-
actions is. A bibliográfia egyes tételei (amikor a munka angol nyelvű kiadását 
azonnal követik a német fordítás adatai) mégis arra utalnak, hogy a szerző az an-
gol műveket inkább német fordításban ajánlotta olvasóinak. (Bár az is előfordul-
hatott, hogy kellő angol tudás híján maga is németül olvasta ezeket.) A periodi-
kák között szerepel a Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris több évfo-
lyama is. Az egyedi művek szerzői között is számos francia névvel találkozha-
tunk a gazdálkodás vagy a természettudományok különböző területeiről. 

Abban, hogy az egyes fejezetek paragrafusait követő irodalomjegyzékekben 
mely országok szerzői dominálnak, vagy egyáltalán kik szerepelnek bennük, erő-
sen befolyásolja a fejezetek témája. (Kétségtelen, hogy pl. a szőlőművelésben 
aligha lehetett volna angol munkákra számítani.) Szinte francia dominanciát talá-
lunk a könyv bevezető fejezeteiben, a növényeket ismertető botanikai, valamint a 
talaj tulajdonságaival foglalkozó kémiai leírásokban. Már itt felbukkan a neves 
kortárs francia agrárszerző, Duhamel du Monceau neve, egyelőre a fák természe-
ti sajátosságaival foglalkozó Physique des arbres (Paris, 1758) c. munkájával. A 
későbbi fejezetekben persze alapvető agrármunkái is felbukkannak, mint az Elé-
ments d’agriculture (1763) vagy a Traité de la culture des terres suivant les 
principes de M. Tull (1761). A francia szerzőt egyébként ez utóbbi munkája tette 
Európa-szerte ismertté, mivel ebben az angol Jethro Tullnak a folyamatos, de a 
trágyázást mellőző földhasználati módszerét támogatta és népszerűsítette. Tullt 
különben Mitterpacher latin szövegében maga is a celebris (híres) jelzővel illette. 
Még a növények ismertetésénél felbukkan M. Adanson Familles des Plantes (Pa-
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ris, 1763) c. műve. A növényrendszerezésben Mitterpacher a francia Tournefort 
túlhaladott rendszerezésével szemben a svéd Karl Linné osztályozását használta. 
A botanikai–kémiai részben – mások mellett – találkozhatunk Rozier abbé, Bon-
net, a földművelésről szóló részben (ahol a franciák aránya lecsökken) Buffon 
(gróf!), Turbilly és mások nevével. 

A mezőgazdaság gyakorlatiasabb részeivel foglalkozó fejezetek közül a föld-
művelő részben Mitterpacher bírálja a hagyományos, ugart hagyó nyomásos 
gazdálkodást, támogatja a takarmánynövény termesztést, az állattenyésztés ese-
tében pedig egyaránt károsnak tartja a jószág kizárólagos legeltetését, de a zárt 
istállóban való folytonos tartását is. Bírálja a paraszti földek szétaprózottságát s 
az idegen földeken való legeltetés jogát (közös legelő, tarló). Helyette az Angliá-
ban meghonosodott kerítésekre hivatkozik, amelyek az egyes földek határai jel-
zik, s megakadályozzák a jogtalan igénybevételt. Többször említ újonnan felta-
lált földművelő eszközöket – új ekefajtát Dickson, Young és Beckmann nyomán, 
vetőgépet Locatelli, Leopoldt, Tull nyomán – bár végeredményben érezhetően a 
hagyományos eljárások híve marad.  

A mezőgazdaság gyakorlatiasabb részeivel foglalkozó fejezetekben a francia 
munkák dominanciája megszűnik. Előtérbe kerülnek az angol és német szerzők, 
egyiküket, Johann Beckmannt (Grundsätze der teutschen Landwirtschaft, 1769) 
Mitterpacher külön ki is emeli. Továbbra is találunk hivatkozásokat az antikvitás 
latin nyelvű munkáira. Természetesen nem tűnhettek el a francia szerzők sem, 
bár a rájuk való hivatkozások alaposan megritkultak. Ezek egy része is a Mé-
moires de l’Académie évfolyamainak tanulmányaira és Duhamel munkáira vo-
natkozik. Mellettük legfeljebb elszórt utalásokat találunk francia szerzőkre. 
Bertrand, Genneté, Marcandier, Mirabeau, Mirandot, Rozier, Tillet és a többiek 
ismertsége azonban messze elmarad az első fejezetekben említett természettu-
dósokétól. S ezen utalások tartalma sem minden esetben kapcsolódik a gazdál-
kodás lényegi kérdéseihez. Mirabeau úti emlékei közül Mitterpacher azt tartotta 
fontosnak megemlíteni, hogy Massilia (Marseilles) környékén a lakosok sziklák-
ra varázsoltak kerteket, továbbá, hogy a francia szerző szerint Galliában az em-
berek ellenségesek az ökrökkel szemben. Buffonra hivatkozva pedig feltűnik a 
korszak egyik – az emberiség jövőjét veszélyeztető – elmélete, miszerint a mű-
velt földet a kimerülés fenyegeti. Míg a növények magukra hagyva több táplálé-
kot juttatnak vissza a talajba, mint amennyit elszívnak, addig a műveléssel ez az 
arány megfordul. A földjeit kiszipolyozó Európa a jövőben a sivatagos Arábia 
sorsára jut – hivatkozik Mitterpacher a francia tudósra. Az ekefajták között vi-
szont egy svájci francia, Chateauvieux találmányát említi, akinek eszközén nem 
volt ekevas, viszont a talajt 3–4 csoroszlya hasította, több nyílást vágva abban, 
ezúttal könnyebbé téve a nedvesség leszivárgását. 

Mitterpacher nagy munkája éppen az európai mezőgazdasági irodalom nagy 
fordulatának éveiben jelent meg. Ekkor vált nyilvánvalóvá az angol gazdálkodás 
döntő átalakulása (az ún. new agriculture), legalábbis ekkor tudta ezt követni az 
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azt népszerűsítő szakirodalom. Hazánkban az 1780-as években több, a gazdálko-
dás új irányzatait – elsősorban a takarmánynövény termesztést – népszerűsítő 
szakmunkát találhatunk.12 Jellemzőik igen sokoldalúak voltak. Akadt köztük 
német munka kivonata, idegen nyelvről való fordítás, nyelvük lehetett latin, né-
met vagy magyar, szólhattak a birtokosoknak vagy a gazdáknak. Közös volt 
azonban bennük az elmélettől való elfordulás, a gyakorlati ismeretek közvetíté-
sének szándéka. Az elmélettől való elfordulás pedig azt is jelentette számukra, 
hogy nemigen idézgették a külföldi tudós szerzőket, s nem találkozhatunk ben-
nük francia szerző nevével sem. Kimaradtak a leggyakorlatiasabb hazai agrár-
szerző, Tessedik Sámuel munkáinak (Der Landmann in Ungarn, Pest, 1784. ill. 
A paraszt ember Magyar Országban, Pécs, 1786.; Új módja a rétek igazításának, 
Buda, 1801. stb.) forrásai közül is, pedig a szarvasi lelkész bőven felhasznált 
külföldi forrásokat, így behatóan ismerte a német szakirodalmat.13 Igaz, a lelkész 
sem tudós ismereteit akarta bizonyítani, hanem a környék lakosainak gazdálko-
dását szerette volna jobbítani. 

Azok az eredmények azonban, amelyekkel Mitterpacher gazdagította a hazai 
agrárismereteket, mégsem vesztek kárba. Inspiráló hatása közel másfél évtized-
del később két szerzőt is arra ösztönzött, hogy a tudós előd munkájának eredmé-
nyeit szélesebb körben is hozzáférhetővé tegye. Pankl Máté (Compendium oeco-
nomicum ruralis, quod in usum suorum auditorium conscripsit, 1790) ugyancsak 
latin nyelvű tankönyvét leginkább mintaképe kivonatának tekinthetjük, abból 
származó ismétlésekkel, válogatásokkal. Annak gazdag irodalom- és hivatkozás 
apparátusa megrövidül, hivatkozásai is inkább leegyszerűsített, közérthetőbb 
formában jelennek meg. Ennek érdekében rövidíti le az Elementa természetrajzi 
részét (ahol abban a legtöbb francia szerző szerepelt). A „források” között legin-
kább a német és angol munkák maradtak meg (utóbbiak címét csak német fordí-
tásban közli), francia példát már alig találhatunk néhányat. Ilyen a Mémoires 
concernant l’histoire, les sciences, les arts etc. des Chinois c. – a kínaiak gazdál-
kodását bemutató munka. (Pankl szövegében valóban előfordulnak kínai példák 
– például az emberi trágya felhasználásáról.) Említi Duhamel két erdészeti mun-
káját is, de ezeknek is csak német fordítására hivatkozik (Naturgeschichte der 
Bäume, Nürnberg, 1764; Von der Fäulung der Wälder, Nürnberg, 1766). 

A másik szerző, Nagyváthy János, aki A Szorgalmatos mezei gazda (I–II, 1791) 
c. művében magyarul igyekezett Mitterpacher eredményeit és tapasztalatait a ha-
zai olvasók számára hozzáférhetőbbé és érthetőbbé tenni. Bár munkájában szá-
mos egyéni tapasztalatát is megörökítette, az előszó tanúsága szerint leginkább 

 
12  A magyarországi olvasóknak szólt pl. Christian Baumann: Die vermehrte Rindviehzucht, (Augs-

burg, 1783) c. műve, Kercselics Mátyás ismeretlen német szerző munkájából latinra fordított 
Institutio practicá-ja (Bécs, 1782), rövidített kivonat volt a Schubart műveiből Török Lajos gróf 
által összeállított Auszüge (Kassa, é.n.). 

13  Hanzó Lajos: Tessedik és az európai gazdaságtudomány. Agrártörténeti Szemle, 3. évf. 2. szám 
(1961) 243–244. 
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Mitterpacher és két német szerző, Johannes Beckmann (Grundsätze der teutschen 
Landwirtschaft) és Christian Friedrich Germershausen (Hausvater in systemati-
scher Ordnung, 1783) eredményeire támaszkodott. A Szorgalmatos mezei gazda 
részletezései azonban így is meghaladhatták a három forrásban található példá-
kat, ennek alapján egyik méltatója feltételezte, hogy részben Mitterpacher egye-
temi előadásaira, részben saját olvasmányaira is tudott támaszkodni.14 „Forrásai” 
egyébként főleg német szerzők, de az angolok műveinek is német fordítására hi-
vatkozik. Munkája szerkezete némiképp eltér az Elementáétól. A gyakorlathoz 
való közelítés érdekében jócskán lerövidítette annak növénytani ismertetését, na-
gyobb teret szentelt viszont az állattenyésztésnek.  

Hivatkozásaiban több francia szerző neve bukkan fel. A természetrajzi rész-
ben – annak lerövidítése ellenére – nem hiányzik Lavoisier, Buffon és Baumé. 
Reaumur azzal a tudósítással kerül be szövegébe, hogy Franciaországban a föld-
javításra csigahéjat is használnak, Antoine Laurent Lavoisier (1743–1794) pedig 
a növények táplálásában szerepet játszó „gyulladó testtel”, ami a műveléssel el-
szállhat a talajból. Máskor viszont bírálja a francia kémikus ugyancsak francia 
forrását, mert annak „levegőkeveredési” elmélete nem tud igazi magyarázatot 
szolgáltatni a vászonfehérítésre. Nagyváthy a hazai gazdasszonyok gyakorlatát 
ajánlja, ami a textília napoztatásán alapul. Mindenesetre általában dicséri a fran-
ciákat, akik a jó (hatékony) ekétől az ország boldogságát várják. Felhívja a fi-
gyelmet lucernatermesztésükre és a réteknek a hazainál gyakoribb kaszálására. 
(Igaz, ezt a hazainál csapadékosabb időjárás tette lehetővé.) Ismerteti Bertrand 
előírásait a jó öntözésre (Eléments d’Agriculture), Duhamel nyomán pedig olyan 
véleményekre hivatkozik, hogy a gabonát nem szabad túl sűrűn vetni, vagy, 
hogy a Hold megújulásának nincs hatása a vetés eredményességére. (Ezzel azt a 
korabeli hiedelmet tagadja, hogy a növekvő Hold idején előnyös, fogyó Holdkor 
ellenben káros vetni.) Ugyancsak Duhamelre alapozza a gabona tárolására szol-
gáló vermekkel kapcsolatos ajánlásokat, továbbá azt a véleményét, hogy a növé-
nyek leveleiken keresztül is folytatnak anyagcserét. S az ő nevével találkozha-
tunk a növények oltással való szaporításának leírásánál is. 

Esetenként nem szakírókra, hanem a francia gyakorlatra utal. Elismerően nyi-
latkozik a provence-iakról, akik – mivel kevés olajuk van –, azt mákból préselt 
olajjal egészítik ki, a préselés után kimaradt pogácsát pedig a jószágoknak és a 
gyerekeknek adják. (Aligha lévén tudatában a mák kábító – és a gyerekek fejlő-
désére aligha előnyös – hatásával.) Tekintsük kárpótlásnak ezzel szemben azt az 
esetet, amikor bírálja Buffont, mert az az embert húsevő állatnak tartja. Nagy-
váthy siet kijelenteni, hogy a gyümölcsfogyasztás mennyire egészséges. Persze 
nem feledkezhet meg a francia szőlőkről és borokról sem. Forrásai ebben az eset-
ben Rozier abbé (az ő munkáját is németül ajánlja: Abhandlung von der Art Wein 

 
14  Vörös Károly: Fejezetek Nagyváthy János életéből. Agrártörténeti Szemle, 3. évf. 2. szám 

(1961) 22. 
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zu machen) és Maupin munkái. A borospincék ajánlott hőmérsékletét Reaumur 
„grádicsán” adja meg. 

A hazai agrárirodalom következő nagy összefoglaló munkáját, újabb közel 
másfél évtizeddel később pedig Pethe Ferenc jelentette meg. A Pallérozott mezei 
gazda (I–III. 1805–1814) legfőbb forrása az angol gazdaság legjobb kontinentá-
lis összefoglalása volt. Albrecht Daniel Thaer korai nagy műve címében sem kí-
vánta leplezni szándékát: Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirt-
schaft (I–III. 1798–1804). (Duhamel – Tull trágyázást mellőző irányzata mellé 
állva – kissé egyoldalúan képviselte az angol módszereket.) Német munka volt 
másik forrása is, a már Mitterpacher által is említett, Nagyváthy által pedig több 
fejezetben is felhasznált Johannes Beckmann munkája. Modern forrásai ellenére 
Pethe sem tudott szakítani azzal a hazai gyakorlattal, hogy munkája beköszöntő-
jében a mezőgazdaság tekintélyét ne az antik auctorok támogató véleményével 
alapozza meg. A Pallérozott mezei gazda érdemi fejezeteiben azonban meglehe-
tősen sűrűn találunk név szerinti hivatkozásokat saját korának agrárszakíróira, 
néhányszor pedig az idézett kortárs művek adatait feltüntető lábjegyzeteket is. A 
szántóföldi műveléssel foglalkozó első „darabban” alig találunk olyan részt, 
amelynek eredete ne lenne kimutatható két fő forrásában.15 A magyar szerző ese-
tenként nemcsak szövegében hivatkozik forrásaira, hanem azok példáit is ma-
gyarrá alakítja – tehát valamely német terület-, vagy súly-mértékben megadott 
számot egy-az-egyben magyar mértékkel végzett számításként tüntet fel. Máskor 
azok lábjegyzeteit is átveszi, mintha maga is olvasta volna az általuk idézett 
munkát. Általában két fő forrása alapján került be művébe a korszak legismer-
tebb angol agrárszakíróinak (Young, Tull, Bakewell) a neve, bár valószínű, hogy 
néhány esetben az idézett külföldi szerző eredeti munkáját használta (pl. a német 
Benekendorf természetrajz könyvét), ha nem is mindig az eredeti nyelven (mint 
John Mills gyakorlati gazdaságról szóló könyvét német fordításban).  

A kertészettel, szőlőműveléssel és erdőgazdálkodással foglalkozó második 
kötetben persze el kellett tekintenie Thaer munkájának felhasználásától, hiszen 
ezek az ágak – jobbára az angol gazdaság sajátosságai miatt – a német szerző 
könyvéből hiányoztak. Beckmann műve azonban ebben a részben is megmaradt 
a leggyakrabban idézett forrásának, amely mellett több más német szerzőt (J. F. 
Blotz, Eckhart, Otto von Münchhausen, Friedrich August Burgsdorf) is megem-
lít. Igen sajátosan alakult a harmadik, az állattenyésztésről szóló „darab” sorsa, 
amelyet – az életében bekövetkezett kedvezőtlen fordulatok következtében – 
gyakorlatilag támogatók nélkül, saját költségén kellett megjelentetnie. Ezt nem is 
egybekötve, hanem füzetenként adta ki, s szakmai színvonala is messze elmaradt 
az első két kötetétől. Megírását ugyanis nagyrészt könyvtárhasználat, szakköny-
vek nélkül kellett vállalnia. A modern szerzők újításai helyett így saját – egykor 

 
15  Barta János ifj. A „Pallérozott mezei gazdaság…” forrásairól. Agrártörténeti Szemle 11. évf. 

3–4. szám (1969) 277–308. 
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a debreceni református kollégiumban szerzett, bibliai példákra és az antik római 
szerzők kijelentéseire alapozott – ismeretei kerültek előtérbe. Itt már elvétve hi-
vatkozik modern szerzőkre (Thaer neve azért esetenként előfordul), megritkul-
nak a külországi példák. Rájuk való hivatkozásból persze több van, mint a szer-
zők említéséből, hiszen ezeket Pethe részben saját úti élményeiből meríthette. 

Az első két kötet persze jó alkalmat szolgáltathatott arra, hogy Pethe – akár 
két alapvető forrásából, akár máshonnan származó értesülései révén – francia 
szerzőkre és francia példákra hivatkozzon. Duhamel nevével már az antik szer-
zőkkel indított előszóban találkozhatunk. Több esetben persze a francia példák is 
két alapvető forrásából, Beckmann vagy Thaer művéből származnak. De nem 
mindig. Így például Pethe az I. kötetben, még a „plánták” növekedésének vizsgá-
lata előtt, a „földbőr vizsgálatának kémiai módját” Lavoisier Système de la chy-
mie antiphlogiste c. munkája alapján adja elő. Ezt a változatot nem találjuk egyik 
alapvető forrásában sem. Hivatkozásából persze itt is valószínűsíthető, hogy nem 
az eredeti francia nyelvű kiadást használta, hanem a német Hermbstaedt 1792-
ben Berlinben megjelent fordítás-átdolgozását. Ha persze nem konkrétan megne-
vezett szerzőről esik szó, a francia hivatkozás gyakran csak kiegészítője, nyo-
matékosítója valamely – fejlett agrárgazdasággal rendelkező – nyugat európai 
ország példájának. Meglehetősen sokszor találkozunk a „hollandus, ánglus, frant-
zia és olasz” jelzők együttes felsorolásával, ami az adott országok példáinak uni-
formizálását jelenti. (Például a talajjavítás módszereinek ismertetésekor, a vetés-
forgó esetén termelt növények felsorolásakor – az olajnak való növények, a ta-
karmányrépa valamint a lucerna művelésének ajánlásában –, a legelő öntözése-
kor, a kerti növények között a bab művelésekor.) Míg a gyümölcsös kertek di-
cséretében a franciáknak osztozniok kell az angolokkal és a hollandokkal, addig 
egyedül, azaz más országok (így Anglia) nélkül szerepelnek több kerti növény – 
csicsóka, földimandula, articsóka – termelőjeként, s nincsenek angolok a szőlő-
művelő népek között sem. Úgy tűnik, ez utóbbi részben Pethe még franciaorszá-
gi úti élményeire is tud hivatkozni, amikor a lugasos szőlőművelést ajánlja. 
Hangsúlyozza, hogy Párizs jó piaca a kerti terményeknek, de ebben az esetben a 
francia fővárost már Londonnal együtt említi. A francia példa az állattenyésztés-
ről szóló – egyébként meglehetősen beszűkült szemléletű – III. darabban sem tű-
nik el teljesen. Pethe szerint a franciaországi juhok gyapjának minősége felül-
múlja a spanyolországiakét. Dicséri a franciákat, mivel a juhok betegségeit in-
kább megelőzni próbálják, mert az könnyebb, mint a beteg állatokkal vesződni. 
Úgy tűnik, Pethe ebben a részben is tud úti élményeire hivatkozni, nevezetesen a 
szamarak és az öszvérek használatában. 

Bár a hazai agrár szakirodalomban nem szoktak vele érdemben foglalkozni, 
tanulmányom nem lenne teljes, ha nem említeném meg az egyetlen olyan hazai 
könyvet, amely francia szerző mezőgazdasági vonatkozású munkáját a vizsgált 
korban magyar nyelven közvetítette. Igaz, a fordítást latinból kellett elvégezni, 
lévén a szerző, Jacques Vanier (1664–1739) francia jezsuita szerzetes ezen a 
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nyelven írta meg Praedium Rusticum Scitissimo Poemate Didactica Illustratum 
c. hosszabb költeményét. Az atya verselése miatt megkapta a „francia Vergilius” 
elnevezést. Műve első kiadása még 1707-ben jelent meg (Párizsban, Le Clerc ki-
adásában, 268 lapnyi terjedelemben), s ez eleve kizárta, hogy tartalmában a gaz-
dálkodás újabb, valójában csak a 18. század második harmadától népszerűsített 
eredményeit kövesse. Műve 16 fejezetében meglehetősen hagyományos módon 
sorolta fel a gazdálkodásra vonatkozó legfőbb tudnivalókat, helyenként a 17. 
századi Hausvater irodalomra, másutt a kalendáriumokra emlékeztetve. Előbbire 
utalnak ugyanis az első fejezetek, amelyek a gazdaság (birtok) megvételére és 
berendezésére, majd a munkások alkalmazására adnak tanácsokat. A mezei 
munkák ismertetése pedig évszakonkénti rendbe van megadva. Mindezeket per-
sze alapos leírások egészítik ki a jószágtartásról, a kerti veteményekről, a szőlő-
művelésről és borkészítésről, a fákról (köztük a fügefával, citromfával, mandula-
fával), méhekről, vadaskertekről és halastavakról szóló fejezetekben. A hazai 
gazdálkodás viszonyaitól kissé távolabb eső munkára Magyarországon végül 
nem a gazdasági szakírók figyeltek fel, hanem a szerző klerikus társai. Eredeti 
nyelvén a jezsuita irányítás alatt álló nagyszombati egyetem nyomdájában adták 
ki 1772-ben. Ezt követte két fordítás is, mindkettő 1779-ben, Miháltz Istváné 
(akkor már csak „a Jézustársasága néhai szerzetének papja”) és Baróti Szabó 
Dávid költőé. Miháltz fordítása „Hochmeister Márton betűivel és költségével” 
kolozsvári és nagyszebeni impresszummal is megjelent, az előbbinél már a cím-
ben kiemelve, hogy „Erdély országra alkalmaztatva”.16 (A szebeni kiadás azon-
ban jócskán lerövidített szöveget tartalmaz.) Baróti fordítása – „hat lábbal mér-
séklett magyar versbe foglalva” – Pozsonyban és Kassán „Landerer Mihály költ-
ségével és betűivel” jelent meg.17 A fordító révén a munka tehát inkább keltheti fel 
az irodalomtörténészek érdeklődését, mint a történészekét. Az előszóban egyéb-
ként Baróti jelzi, hogy „kevés változtatást” leszámítva „merő fordítás az egész 
munka”. Ez persze nem jelentette a mediterrán gyümölcsfák mellőzését, lehetővé 
tette viszont a magyarországi szőlőfajták és borok bemutatását a francia, itáliai 
és görög fajták mellett. Sőt, Péchy Gábor szőlőtermesztő urat név szerint is meg-
említ, bár azt a munkából már nem tudjuk meg, hogy hol is található a példaké-
pül állított szőlőbirtok.18 Ugyanakkor Baróti előrebocsátja azt is, hogy munkájá-
 
16  A magyar kiadásokra vonatkozó adatok forrása: A magyar gazdasági irodalom első szakaszá-

nak könyvészete (1505–1805). Összeállították: Dóczy Jenő – Wellmann Imre – Bakács István. 
Budapest, 1934. 139. és 344. lap. 

17  [Vanier Jakab] Paraszti majorság mellyet Vanierből hat lábbal mérséklett magyar versbe fog-
lalt Esztergam megyebeli pap Erdélyi Baróthi Szabó Dávid. Posonyban és Kassán, Landerer 
Mihály költségével és betűivel. Első rész 1779. Második rész 1780. 

18  Aligha tévedünk, ha Péchy Gábor úrban azt a – több 18. századvégi Zemplén megyére vonatko-
zó forrásban is szereplő, Hernádnémetiben lakó, ott majorsági gazdasággal rendelkező – birto-
kost véljük felfedezni, akinek Bodrogkisfaludon, Olaszliszkán, Mádon és Zomborban volt sző-
leje. A költő-fordító tájékozottsága a Hegyalján nem meglepő, hiszen 1777–1799 között Kassán 
tanított. 
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ban „Meg-fognak több ízben jelenni ollyan Magyar szók-is, a’ mellyeknek, mi-
vel nem minden helyeken forognak-fenn a’ beszédben, első tekéntetekre nézve 
egyvalaki talán értelmeiken meg-akadhatna… az ollyatén kéttséges ígéket öszve-
szedegettem, más szózatok által jelentéseket meg-fejtegetvén”. A kötet végén ta-
lálható szószedet tehát szóalkotásaival és szómagyarázataival a nyelvészek szá-
mára is értékes forrás lehet. Baróti fordítását egyébként 1794-ben – ugyancsak 
Landerer „betűivel” Kassán, de „megjobbítva” – még egyszer kiadták, de akkor 
már octavo (nyolcadrét) formátumban, az 1779-i quarto (negyedrét) kiadásnál 
kétszer magasabb lapszámmal. 

Vanier munkája a hagyományos gazdálkodás alapos, gondos művelést feltéte-
lező rendjét írta le. Szerepel benne a szántóföld harmadik szántása, második sző-
lőkapálás, a háziállatok betegségeinek gyógyítása, a növények kártevőitől való 
védelem, amire a hazai gazdáknak bizonyára szüksége lett volna. Hivatkozást rá 
azonban a kortárs hazai művekben nem találunk, ahogyan a modern magyaror-
szági agrártörténeti munkákban sem. A szépen megfogalmazott verses könyv 
neves fordítója révén megmaradt az irodalomtörténet sajátja. 

Amit a többi, a 18. század második felében született hazai mezőgazdasági 
összefoglalásról elmondhatunk, ezekben végül jó néhány francia agrárszerzőre és 
franciaországi példára is találunk hivatkozást. Ezek a hivatkozások azonban csak 
elvétve származtak személyes – olvasmány- vagy úti- – élményekből. Közvetítő-
ik legtöbbször német munkák és szerzőik voltak, akiknek szerepét a hazai szak-
írók a legtöbb esetben nem is kívánták eltitkolni. Ennek kapcsán aligha lenne ér-
demes azzal foglalkoznunk, hogy a hazai szerzők a mezőgazdaság melyik ágá-
ban találták több nyomát a francia forrásoknak. Könyveinkben azonban mégis 
akad egy olyan terület, amelyben a francia szakírók az első helyet foglalták el, s 
ez a talaj sajátosságait, a növények növekedését, táplálását tárgyaló kémia és bio-
lógia. A természettudós Lavoisier és Buffon neve nem hiányozhatott egyetlen 
magára adó magyarországi agrárszerző munkáiból sem.  
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EGY RABSZOLGAFELKELÉS ÉS MEGÍTÉLÉSE  
AZ ÚJABB TÖRTÉNETÍRÁSBAN:  

AZ 1739-ES STONO FELKELÉS A GYARMATI  
DÉL-KAROLINÁBAN1 

 
A STONO FELKELÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 
A gyarmati korszak (1607–1763) legjelentősebb rabszolga megmozdulása az észak-
amerikai brit gyarmatokon az ún. Stono felkelés volt, amely 1739. szeptember 9-
én vasárnap robbant ki Dél-Karolinában, a Stono folyó mellett, Charlestowntól 
alig húsz mérföldre nyugatra, a Szent Pálról elnevezett egyházközség területén. 
A gyarmatra nem sokkal korábban érkezett meg a hír, hogy háború robbant ki 
Nagy-Britannia és Spanyolország között, s Dél-Karolinában és Georgiában szé-
leskörű aggodalom élt egy Floridából kiinduló spanyol invázióval kapcsolatban.2 
A háború híre valószínűleg a felkelésben résztvevő rabszolgákhoz is eljuthatott, 
akik a gazdáikkal ellenséges viszonyba került spanyoloknál akarhattak menedék-
re találni a mintegy 150 mérföldre (körülbelül 240 kilométer) fekvő Floridában. 
A megmozdulást a nem régen Észak-Amerikába érkezett „angolai” rabszolgák 
szervezték meg, egy Jemmy nevű társuk vezetése alatt. A kezdetben körülbelül 
húsz rabszolga kifosztott egy boltot, ahol fegyvereket és puskaport zsákmányol-
tak. A két fehér boltost meggyilkolták, levágott fejeiket pedig a bejárati lépcsőre 

 
1  A szerzőnek ez a munkája annak a készülő könyvének egy részlete, amely a rabszolgatartó 

rendszer történetét foglalja össze az észak-amerikai brit gyarmatokon a gyarmati korban és az 
amerikai forradalom időszakában. Az egyesült államokbeli történetírásban általában az első ál-
landó észak-amerikai angol telep létrehozásától (Jamestown, Virginia, 1607) a hétéves háborút 
lezáró békeszerződés megkötéséig (1763) terjedő időszakot tekintik a gyarmati korszaknak. Az 
utóbbi dátumot az indokolja, hogy 1763 után születtek meg azok a brit kormányzati intézkedé-
sek, amelyek következtében kiéleződött az észak-amerikai gyarmatok és az anyaország viszonya, s 
ebben az értelemben ez az időszak már az amerikai forradalom első szakaszának tekinthető. 

2  Annak a háborúnak a kirobbanásáról van szó, amelyet a gyarmatokon „Jenkins kapitány füle 
háborújának” (1739–1743) neveztek, és amely később „György király háborújaként” (1744–
1748) folytatódott. Az amerikai hadszíntéren ez a két háború felelt meg annak a szélesebb 
nagyhatalmi konfliktusnak, amelyet Európában az osztrák örökösödési háború néven ismertek 
(1740–1748). A gyarmati háború két szakasza közötti különbséget az adja, hogy az elsőben Ge-
orgia és Florida körzetében folytak a harcok, míg a másodikban ezek súlypontja Kanadába he-
lyeződött át. Az első szakasz elnevezése onnan származik, hogy a háborúhoz ürügyül szolgáló, 
angol és spanyol hajók közötti összecsapásban az angol Jenkins kapitány elveszítette az egyik 
fülét. Faragher, John Mack (ed.): The Encyclopedia of Colonial and Revolutionary America. 
New York, 1996. 215–216. 
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helyezték. Robert Olwell szerint ezzel a kegyetlen aktussal többértelmű üzenetet 
akartak megfogalmazni. Egyrészt saját magukban akarták tudatosítani, hogy „át-
lépték a Rubicont, ami a szavakat és a tetteket, az összeesküvést és a lázadást el-
választotta egymástól. Most már tudták, hogy nincs visszaút”. Másrészt pedig 
egy „félelmetes üzenet volt ez szándékaikat és elszántságukat illetően azoknak, 
akik másnap reggel felfedezik a színhelyt”.3 
 Ezután délre, Georgia és Florida felé indultak. Ugyanakkor nem siettek és 
nem is bujkáltak, ami Robert Olwell szerint arra utalhat, hogy „elsődleges céljuk 
az volt, hogy a rabszolgatartó társadalomra mérjenek csapást, s nem pedig az, 
hogy a spanyoloknál találjanak menedéket”.4 Olwell szerint ezt támasztja alá az 
is, hogy szisztematikusan támadták meg és gyújtották fel a legtöbb útjukba eső 
ültetvényt és gyilkoltak meg minden fehér embert, akivel csak összeakadtak. El-
sőként egy bizonyos Godfrey úr házába törtek be, amit kifosztottak és felgyújtot-
tak, miközben a gazdát, annak fiát és feleségét megölték. Ezután Wallace kocs-
mája következett, ahol a kocsmáros életét megkímélték, mégpedig azért, mert „jó 
ember hírében állt, aki kedves a rabszolgáival”.5 A szomszéd Lenny úr házát vi-
szont megint csak kifosztották, s magát, feleségét és gyermekét pedig megölték. 
A következő célpont Hext ezredes háza volt, akinek a felügyelőjét és a feleségét 
gyilkolták meg, majd további négy út menti ház jött a sorban, amelyekben min-
den fehér embert megöltek, akit csak otthon találtak. Amikor azonban egy bizo-
nyos Thomas Rose házához értek, a rabszolgái elbújtatták a gazdát, akit így nem 
tudtak megölni, amiért a rabszolgák a felkelés után jutalmat kaptak. Az útba ej-
tett ültetvényeken élő rabszolgák egy része önként csatlakozott a felkelőkhöz, 
másokat viszont kényszeríteni kellett erre, már csak azért is, hogy ne terjesszék 
el a lázadás hírét. Olyan rabszolgák is akadtak azonban, akik nem tartottak a fel-
kelőkkel, s akiket a dél-karolinai törvényhozás jutalomban részesített a lázadás 
leverését követően. A rabszolgák láthatóan sereget akartak gyűjteni és összessé-
gében olyan katonákként viselkedtek, akik „harcban állnak egy olyan társada-
lommal, amelyik rabszolga sorba vetette őket”.6 
 Az időközben ötven–hatvan főre duzzadt menet véletlenül összetalálkozott a 
gyarmat kormányzó-helyettesével, William Bull-lal, aki négy társával éppen 
Charlestownba tartott, hogy részt vegyen a gyarmat képviseleti testületének más-
napra esedékes ülésén. A kis csoport délelőtt tíz óra tájban látta meg a különös 
menetet, amelyről első pillantásra nem ismerték fel, hogy fellázadt rabszolgákról 
van szó. Az utolsó pillanatban azonban ráébredtek az igazságra, s Bull és kísérete 

 
3  Olwell, Robert: Masters, Slaves, and Subjects. The Culture of Power in the South Carolina Low 

Country, 1740–1790. Ithaca, 1998. 22. 
4 Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 22. 
5  James Oglethorpe kormányzó beszámolóját idézi: Wood, Peter H.: Black Majority. Negroes in 

Colonial South Carolina from 1670 through the Stono Rebellion. New York, 1974. 315. 
6  Wood: Black Majority, 315. 
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lovukat erősen megsarkantyúzva elvágtatott, hogy hírét vigye a felkelésnek. Ez-
zel az érdekes epizóddal kapcsolatban Peter Wood azt jegyezte meg, hogy „Bull 
meggyilkolásának vagy elfogásának kiszámíthatatlan pszichológiai és taktikai 
fontossága lehetett volna”.7 Valóban így van, s nem is annyira a lázadókra nézve 
– akik aligha tudták, hogy kivel álltak szemben a Georgiába vezető útfélen – ha-
nem Dél-Karolina fehér lakosságára való tekintettel, akik egy ilyen aktusban a 
gyarmat kormányzati rendszerével és hatalmi struktúrájával szembeni közvetlen 
támadást láthattak volna. 
 A felkelők a délután közepéig már körülbelül tíz mérföldet haladtak és tíz 
órája úton voltak. Az ekkor nagyjából százfős csapat megállt egy mezőn az Edisto 
folyón lévő kompátkelő közelében és egy korabeli beszámoló szerint „táncolni, 
énekelni és dobolni kezdtek”.8 Már a kortársak véleménye is megoszlott arról, 
hogy vajon mindezzel mi volt a felkelők szándéka? Miért álltak meg egy nyílt 
mezőn, ahol nyilvánvalóan sebezhetőek voltak egy esetleges támadással szem-
ben. A dél-karolinai fehér népesség körében széleskörűen elterjedt magyarázat 
volt, hogy „a feketék lerészegedtek attól a sok rumtól, amit a házakból vittek el”, 
s győzelmük tudatában elbízták magukat.9 De már a kortársak részéről is felme-
rült az a vélemény, hogy a lázadók azért álltak meg, hogy „még több négert 
vonzzanak magukhoz”, s hogy bevárják a csapattól elmaradozókat. Úgy gondol-
hatták, hogy egy helyben maradva a csatlakozni akaró környékbeli rabszolgák 
könnyebben találhatják meg őket, s így másnapra olyan számbeli erőre tehetnek 
szert, ami nagyban megnehezítheti legyőzésüket.10 Korabeli visszaemlékezések 
szerint a felkelők egy zászlót is készítettek maguknak, s az 1970-es évek elején, 
William C. Suttles részéről merült fel az a gondolat, hogy – a korabeli afrikai ha-
diszokásoknak megfelelően – olyan kultikus bizalmat vetettek ebbe a lobogóba, 
hogy ennek jelenlétében vállalták a kockázatos megállót. John Thornton pedig azt 
vetette fel, hogy a zömmel közvetlenül Afrikából származó felkelők valójában 
egy csatára felkészítő afrikai rituálét hajtottak végre, csakhogy ezt a kortárs dél-
karolinai fehérek nem ismerték fel.11 
 Délután négy óra körül azonban a helyszínre érkezett a dél-karolinai milícia 
egy sebtében riasztott lovascsapata, amelynek létszáma körülbelül megegyezett a 
lázadókéval. Felmerül a kérdés, hogy ki és hogyan riasztotta a milíciát? Peter 
Wood hívta fel a figyelmet arra a helyi hagyományra, amely szerint az Edisto fo-
lyó túlpartján elhelyezkedő wiltowni presbiteriánus gyülekezet tagjai voltak az 
 

 7  Wood: Black Majority, 316. 
 8  Oglethorpe, James: An Account of the Negroe Insurrection in South Carolina. Idézi: Olwell: 

Masters, Slaves, and Subjects, 23. 
 9  Oglethorpe: An Account of the Negro Insurrection. Idézi: Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 23. 
10  Wood: Black Majority, 316.; Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 23. 
11  Suttles, William C.: African Religious Survivals as Factors in American Slave Revolts. Journal 

of Negro History, vol. 56. (1971) no. 2. 97–104.; Thornton, John K.: African Dimensions of the 
Stono Rebellion. American Historical Review, vol. 96. (1991) no. 4. 1112. 
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elsők, akik a vasárnapi istentiszteletről kijőve fegyverre keltek a rabszolgák el-
len. Őket viszont Bull helyettes kormányzó riaszthatta, mivel ez volt az első tele-
pülés, ami az útjába esett.12 
 A milicisták rajtaütöttek a feketéken, akik közül néhányan menekülőre fogták 
a dolgot, ám a többség felvette a harcot a támadókkal. Azok a rabszolgák, akik-
nek voltak tűzfegyverei elsütötték puskáikat, de nem tudták megállítani a milicis-
ták támadását, akik egy sortűzzel válaszoltak, amelynek legalább tizennégy feke-
te esett áldozatul. Rövid, de elkeseredett küzdelem bontakozott ki, amelyben „a 
két oldal egyenlő erőkkel vett részt és az elkövetkező küzdelem olyan volt, mint 
amilyet olyan esetekben lehet feltételezni, amikor az egyik fél a szabadságáért és 
az életéért küzdött, a másik pedig a hazájáért és mindenért, ami drága volt neki”. 
A harcot a milícia nagyobb tűzereje, illetve az dönthette el, hogy a felkelők által 
ismert afrikai harcmodor nem kedvelte a nyílt csatamezőn történő összecsapást. 
James Oglethorpe kormányzó jelentése szerint mindenesetre a rabszolgák „bátran 
viselkedtek”. A rabszolgák közül sokan elmenekültek, de a fogságba esetteknek és 
a sebesülteknek nem kegyelmeztek a győztesek. Amint a kormányzó megfogal-
mazta: az utóbbiakat rövid kikérdezés után „a helyszínen agyonlőtték”. Negyven 
fekete esett ilyen módon áldozatául a spontán megtorlásnak. Közvetlenül a lázadás 
eseményeinek harminc fehér ember és negyvennégy rabszolga áldozata volt.13 
 A felkelésnek azonban ezzel még nem volt vége. Sok lázadónak ugyanis sike-
rült elmenekülnie a helyszínről, s közülük néhány tucatnyian újra összeálltak, hogy 
folytassák útjukat Florida felé. További harminc mérföldet sikerült megtenniük, 
amikor egy héttel később a gyarmati milícia ezt a csapatot is felszámolta. Egy 
helybeli fehér lakos néhány héttel később készült beszámolója szerint a szökevé-
nyeket üldöző fehér csapatok a felkelés utáni első két napon „valami húszat öltek 
meg, és vagy negyvenet fogtak el, akik közül egyeseket azonnal agyonlőttek, 
egyeseket felakasztottak”.14 Voltak olyan feketék, akik tartós bujdosásra igyekez-
tek berendezkedni a közeli erdőkben és mocsarakban, s ez utóbbiak között olyan 
rabszolga is akadt, akit csak három év múlva, 1742-ben tudtak elfogni. Olyan szö-
kevények is voltak azonban, akik a felkelés bukása után visszatértek arra az ültet-
vényre, ahonnan elszöktek. Ezek nagy részét is elfogták és kivégezték, s csak né-
hányuknak sikerült a hatóságokat meggyőzni arról, hogy erőszakkal kényszerí-
tették őket a felkelésben való részvételre. Az ő életüket aztán megkímélték.15 

 
12  Wood: Black Majority, 317. 
13  A dél-karolinai képviseleti gyűlés naplóját és James Oglethorpe kormányzó jelentését idézi: 

Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 23–24. Az afrikai harcmodorra lásd: Thornton: African 
Dimensions, 1112–1113. 

14  A Boston Weekly News-Letter című bostoni lap 1739. november 8-i számában jelent meg a Dél-
Karolinából küldött beszámoló. Idézi: Wood: Black Majority, 318. 

15  Wright, Donald R.: African Americans in the Colonial Era. From African Origins Through the 
American Revolution. Arlington Heights, Illinois, 1990. 102.; Olwell: Masters, Slaves, and 
Subjects, 24. 
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 Összességében azonban a rabszolgatartók kegyetlen bosszút álltak. Nyilván a 
felkelés nyitóeseményére – a két meggyilkolt boltos fejének levágására – utalva, 
a milicisták is üzenetet akartak küldeni a gyarmat rabszolgáinak. A megölt feke-
ték fejét ugyanis levágták és azon az úton, amelyen a feketék elindultak, egy-egy 
mérföldjelző póznára helyezték.16 
 A Stono felkelés egyik közvetlen következménye a gyarmat új rabszolga-tör-
vénykönyvének elfogadása volt 1740-ben. Igaz, hogy a rabszolga kódex átírásá-
nak igénye már korábban felmerült, mégis „a Stono felkelés szolgáltatta azt az 
ösztönzést, amely a dolog elvégzésére sarkallta” a dél-karolinai törvényhozókat.17 
 Amint arra Robert Olwell rámutatott, a dél-karolinai kortársak egy szélesebb 
értelemben felfogott válság megnyilvánulásaként fogták fel a Stono felkelést. A 
Spanyolországgal kirobbant háború súlyos következménnyel járt a gyarmatra 
nézve. Az alsó-déli gyarmatok (Dél-Karolina és Georgia) lakói körében széles-
körűen elterjedt az a nézet, hogy Florida nem csak olyan módon játszott szerepet 
a Stono felkelés kirobbanásában, hogy a rabszolgák oda akartak szökni, hanem 
úgy is, hogy a spanyolok ösztökélték lázadásra a feketéket. Ez a szempont is fon-
tos szerepet játszott abban, hogy egy közös dél-karolinai-georgiai expedíció elin-
dítását határoztak el Spanyol Florida fővárosa, St. Augustine elfoglalására. Az 
akció – amelyre 1740 tavaszán került sor – azonban teljes kudarccal végződött. 
Az expedíciós erők mintegy kétmérföldnyire megközelítették a várost, amikor 
éjszaka egy olyan csapat ütött rajtuk, amely zömmel a spanyolok által felfegy-
verzett dél-karolinai rabszolgaszökevényekből állt. A támadás olyan sikeresnek 
bizonyult, hogy az alsó-déli erők ötven halott és húsz fogoly hátrahagyásával 
tudtak csak visszavonulni. Meghátrálásuk pedig az egész hadjárat összeomlását 
vonta maga után.18 
 Még ugyan ezen év nyarán egy olyan nagyszabású rabszolga összeesküvésre 
derült fény Dél-Karolinában, amelyről a kortársak úgy tartották, hogy „nagyobb 
veszélyt jelenít meg, mint bármelyik korábbi”, az előző évi Stono felkelést is be-
leértve.19 Az erőteljes aggodalomra valószínűleg az adott okot, hogy a konspirá-
ció központja Charlestownhoz nagyon közel, Berkely megye St. John nevű egy-
házközségében volt, vagyis azon rizstermelő övezetben, ahol a rabszolgák zöme 
koncentrálódott.20 Kortársi beszámolók szerint százötven–kétszáz rabszolga vett 

 
16  Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 24. 
17  Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 25. 
18  Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 26. A Floridába menekült alsó-déli rabszolgaszökevé-

nyekre lásd: Landers, Jane: Garcia Real de Santa Teresa de Mose: A Free Black Town in 
Spanish Florida. American Historical Review, vol. 95. (1990) no. 1. 9–30. 

19  William Stephens naplóját idézi: Wood: Black Majority, 322. 
20  1720-ban Dél-Karolina össznépessége körülbelül 18 300 fő volt, ami 1750-re 64 000 lélekre 

emelkedett. Az össznépességnek az első időpontban 70,4, az utóbbi időpontban pedig 60,9 szá-
zalékát tették ki a fekete rabszolgák. Azokban a tengerparti övezetekben azonban, ahol a legna-
gyobb rizstermelő gazdaságok voltak, a rabszolgák helyi népességen belüli aránya a 80–90 szá-
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részt a mozgalomban, vagyis az összeesküvésnek több résztvevője volt, mint a 
Stono felkelésnek. Valószínűleg ez utóbbi hatására nem azt tervezték, hogy Flo-
ridába szöknek, hanem a közeli Charlestown fellázítására törekedtek. Amint egy 
kortársi értékelés megállapította „minthogy nem volt kilátásuk arra, hogy Geor-
gia tartományán keresztül elszökjenek, azt tervezték, hogy egy raktárba betörnek, 
és onnan látják el fegyverekkel magukat és azokat, akik hozzájuk csatlakoznak”.21 
Egy Peter nevű rabszolga azonban elárulta a szervezkedést a hatóságoknak, akik 
csapdát állítottak az összeesküvőknek. A besúgó vallomása alapján hatvanhét 
rabszolgát állítottak bíróság elé, akik közül kéttucatnyit ki is végeztek. A kivégzet-
tek számát nem ismerjük pontosan. A forrásokból csak az derül ki, hogy a jelenlé-
vő rendőrök összesen 123 fontnyi juttatásban részesültek a kivégzésekben való 
közreműködésükért. Mivel kivégzésekként öt font járt nekik, mindebből az követ-
kezik, hogy a kivégzettek száma huszonnégy fő körül lehetett. Robert Olwell sze-
rint a rendőröknek kifizetett összegből egyéb költségek címén le kell vonni néhány 
fontot, vagyis az összeesküvés megtorlásaként körülbelül húsz rabszolgát küldhet-
tek a halálba.22 Hogy a fehérek mekkora jelentőséget tulajdonítottak az esetnek azt 
jól mutatja, hogy az áruló rabszolga a dél-karolinai törvényhozó testület színe előtt 
kapta meg a jutalmát, egy vadonatúj szekrényt és húsz font készpénzt.23 
 1740. november 18-án óriási tűzvész pusztította el Charlestown városát, 
amely akkora rombolást végzett, hogy sokan szándékos gyújtogatást sejtettek a 
háttérben. S a bajoknak ezzel még mindig nem volt vége. 1742-ben a spanyolok 
Floridából kiindulva elleninváziót indítottak az alsó-déli brit gyarmatok ellen. Ez 
az akció is egy rabszolgafelkelés kirobbanásával fenyegetett, minthogy a támadó 
erőben az az Alsó-Délről szökött rabszolgákból álló fekete zászlóalj is ott volt, 
amely két évvel korábban megfutamította a Floridát fenyegető brit gyarmati erő-
ket. A spanyol támadást végül sikerült megállítani a georgiai Bloody Marsh mel-
lett vívott csatában, de Dél-Karolina nehézségei ezzel sem szűntek meg. Nagy-
Britannia ugyanis 1744-ben hadat üzent Franciaországnak, ami azzal járt, hogy a 
                                                                                                                                                   

zalékot is elérte. A gyarmati korszakban Dél-Karolina volt az egyetlen olyan észak-amerikai 
brit gyarmat, amelyben a lakosság többségét az afro-amerikaiak alkották. Georgia 1720-ban 
még nem létezett, 1750-ben pedig az itteni 5200 fős népesség 19,2 százalékát tették ki a fekete 
afrikai rabszolgák. E viszonylag alacsony arány oka az volt, hogy a gyarmat tulajdonosai kez-
detben tiltották a rabszolgatartást. Ezt a korlátozást azonban később feloldották, minek követ-
keztében a rabszolgák aránya 1770-re már itt is 45,2 százalékra növekedett. McCusker, John J. 
– Menard, Russell R.: The Economy of British North America, 1607–1789. Chapel Hill – Lon-
don, 1991. 172.; Kolchin, Peter: American Slavery, 1619–1877. New York, 1993. 240. Az Alsó-
Dél gazdasági viszonyaira lásd: McCusker–Menard: The Economy of British America, 169–
188.; Lévai Csaba: Rizs és indigó: rabszolgatartás az észak-amerikai szárazföldi brit gyarmatok 
legdélebbi övezetében az Alsó-Délen. In: Papp Imre – Angi János – Pallai László (szerk.): Em-
lékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010. 251–261. Georgia korai történetére 
lásd: Boorstin, Daniel J.: Az amerikaiak. A gyarmatosítás kora. Budapest, 1991. 101–133. 

21  Idézi: Wood: Black Majority, 322.  
22  Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 26. 
23  Wood: Black Majority, 322. 
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dél-karolinai áruk – elsősorban a rizs – exportját most már nem csak a spanyol, 
hanem az erősebb francia flotta is gátolhatta. Ennek megfelelően, a rizs ára 1746-
ra a felére esett vissza a háború előtti szinthez viszonyítva.24 
 A kortárs dél-karolinaiak szemében mindezen bajok egyik forrásaként és 
okozójaként a Stono felkelés jelent meg, s mint láttuk, a rabszolgalázadástól való 
félelem a későbbi eseményekben is döntő szerepet játszott. A Stono felkelés egy-
szerre volt a bajok okozója és szimptómája a dél-karolinai fehérek szemében. E 
felkelés példája tehát jól mutatja, hogy a rabszolgafelkeléstől való állandó féle-
lem a dél-karolinai rabszolgatartó társadalom egyik fő szervezőerejévé vált. 
 
 

A STONO FELKELÉS MEGÍTÉLÉSE  
AZ ÚJABB TÖRTÉNETÍRÁSBAN 

 
Az 1970–1980-as évekre egyre jobban elterjedt a multikulturális Egyesült Álla-
mok koncepciója, s ezzel párhuzamosan előtérbe került a multikulturális ameri-
kai nemzetet alkotó nemzetrészek kulturális hagyományainak elemzése. Mindez, 
az afro-amerikaiak esetében az afrikai kulturális örökség szerepének fokozottabb 
vizsgálatát jelentette. Az ezzel foglalkozó kutatók arra törekedtek, hogy az afri-
kai eredetű kulturális tradíciókat is beemeljék az amerikai nemzet közös hagyo-
mánykincsébe. Peter H. Wood ebben a tekintetben is úttörő szerepet játszott, hi-
szen ő volt az, aki 1974-ben megjelent monográfiájában külön fejezetet szentelt 
például a dél-karolinai rabszolgák sajátos nyelve, a gullah bemutatásának. De az 
is ő volt, aki elsőként vetette fel a „fekete rizs tézist” vagyis azt, hogy az afrikai 
hagyományoknak és a rabszolgák szaktudásának nagy szerepe volt a rizstermelés 
dél-karolinai meghonosításában.25 Mint már a felkelés bemutatásakor utaltam rá, 

 
24  Olwell: Masters, Slaves, and Subjects, 27. 
25  Wood: Black Majority, 59–62. Újabban erős kihívások érték Peter H. Wood azon tézisét, hogy a 

fekete afrikaiak döntő szerepet játszottak volna a rizstermelés dél-karolinai meghonosításában. 
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and Diaspora in Atlantic History: Reassessing the African Contribution to Rice Cultivation in 
the Americas. American Historical Review, vol 112. (2007) no. 5. 1329–1358.; Edelson, Max: 
Beyond „Black Rice”: Reconstructing Material and Cultural Contexts for Early Plantation 
Agriculture. American Historical Review, vol. 115. (2010) no. 1. 125–135.; Midlo Hall, Gwendolyn: 
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Historical Review, vol. 115. (2010) no. 1. 136–150.; Hawthorne, Walter: From „Black” to 
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Morgan, Philip D. – Richardson, David: Black, Brown, or White? Color Coding American 
Commercial Rice Cultivation with Slave Labor. American Historical Review, vol. 115. (2010) 
no. 1. 164–171. E vita ismertetésére lásd: Lévai Csaba: A „fekete rizs tézise”: vita az afrikaiak 
szerepéről az észak-amerikai rizstermelés megteremtésében. Klió – Történelmi Szemléző Fo-
lyóirat, 21. évf. (2012) 1. sz. 64–76. 
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a Stono felkelés vonatkozásában William C. Suttles említette meg elsőként, hogy 
a lázadó rabszolgák afrikai hadviselési módokat és szimbólumokat használhat-
tak. Kortársi visszaemlékezések szerint ugyanis a felkelők egy zászlót is készítet-
tek maguknak, s Suttles szerint olyan kultikus bizalmat vetettek ebbe a lobogóba, 
hogy ennek jelenlétében vállalták a kockázatos megállót a felkelés napjának dél-
utánján. Peter Wood hivatkozott Suttles-nek erre a megállapítására, és azt is 
megemlítette, hogy „az összeesküvők között sok angolai volt”, amivel arra utal-
hatott, hogy a felkelők jelentős része által osztott közös származás megkönnyítet-
te a lázadás megszervezését és lebonyolítását.26  
 Sokkal komplexebb módon, az egész Stono felkelés vonatkozásában állította 
a középpontba az afrikai hagyományok szerepét az afrikanista John K. Thornton 
egy 1991-ben megjelent tanulmányában. Thornton úgy vélte, hogy a gyarmati 
kori rabszolgatartás története iránt érdeklődő egyesült államokbeli kutatók álta-
lában nem szakemberei az afrikai kultúráknak és az afrikai történelemnek. Afri-
kára vonatkozó ismereteiket legtöbbször modern antropológusok és néprajzkuta-
tók leírásaiból merítik, amelyek viszont sok esetben használhatatlanok a két–
háromszáz évvel ezelőtti szituációk elemzésére: „a Stono felkelés afrikai gyöke-
reinek helyes megítélése például a Kongó Királyság 1680 és 1740 közötti hely-
zetének sajátos értelmezését kívánja meg, mintsem egyszerűen az afrikai kultúra 
szélesebb értelemben vett értelmezését”. S vannak ugyan az afrikai történelem-
nek olyan szakemberei, akik birtokában vannak ezeknek a speciális ismeretek-
nek, ők azonban „sajnos csak ritkán használják ezt a tudást olyan módon, hogy 
az segítségére lehetne az Egyesült Államok történetét kutató kollégáiknak”.27 
 Thornton szerint a Stono felkelés kibontakozásában és jellegének meghatáro-
zásában három tényező játszott döntő szerepet. Egyrészt a rabszolgákkal való 
bánásmód dél-karolinai rabszolgatartóik részéről, másrészt a spanyolok közelsé-
ge és esetleges agitációs tevékenysége, harmadrészt pedig a felkelésben résztve-
vő rabszolgák afrikai háttere. Írásában ezt a harmadik elemet tette alapos vizsgá-
lat tárgyává. A felkelésről beszámoló korabeli források arról tudósítottak, hogy a 
lázadásban résztvevő rabszolgák többsége „Angolából” származott. Thornton sze-
rint ez azonban nem a hasonló nevű portugál gyarmatot jelentette, mivel a portugál 
hatóságok éberen őrködtek afelett, hogy innen portugál kereskedők szállítsák a 
rabszolgákat, elsősorban a szintén portugál gyarmat Brazíliába. A korabeli angol 
hajósok és rabszolga kereskedők számára „Angola part” nem csupán portugál An-
golát, hanem az attól északabbra elhelyezkedő területet, a mai Kongói Demokra-
tikus Köztársaság, Kongói Köztársaság és Gabon partvidékét is jelentette. Ekko-
riban az angol rabszolga kereskedelem zömét a Royal African Company (Királyi 
Afrika Társaság) bonyolította, amelynek tevékenysége a portugál Angolától 
északabbra elhelyezkedő területre koncentrálódott ebben a régióban. Központja 
 
26  Suttles: African Religious Survivals, 97–104.; Wood: Black Majority, 314., 316. 
27  Thornton: African Dimensions, 1102. 
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Kabinda városa volt, amely a Kongó folyó torkolatától valamivel északabbra he-
lyezkedett el, s amely a Kongó Királyság fővárosa volt. Vagyis ez azt jelenti, hogy 
a dél-karolinai források által emlegetett „angolai” rabszolgák zöme ebből az észa-
kabbi régióból, a Kongó Királyságból érkezhetett Észak-Amerikába. A Kabindá-
ban értékesített rabszolgák nagy része ugyanis erről a területről származott.  
 Thornton másik érvét a Stono felkelésben résztvevő rabszolgák kongói szár-
mazása mellett kereszténységük, mi több, katolikus mivoltuk jelentette. A láza-
dásról tudósító egyik forrás ugyanis arról számolt be, hogy „a jezsuitáknak egy 
missziója és egy iskolája van abban az országban (ti. ahonnan a rabszolgák szár-
maznak – L. Cs.) ahol sok ezer néger gyakorolja a római katolikus vallást”. Rá-
adásul, sok onnan származó rabszolga tud portugálul, amely nyelv „éppen olyan 
közel áll a spanyolhoz, mint a skót az angolhoz”.28 A kortárs dél-karolinaiak ép-
pen ezért tartották olyan életszerűnek, hogy a lázadók azon spanyolok felbujtásá-
ra cselekedtek, akikkel Nagy-Britannia hadban állt, s akiknek a vallására a pro-
testáns angolok úgy tekintettek, mint a gyűlölt eretnekség megtestesülésére, s 
akikkel a kongói rabszolgák a portugál közvetítésével kommunikálni tudtak.  
 Thornton úgy találta, hogy a fenti leírásnak csak két afrikai terület felelt meg: 
a portugál gyarmat Angola, illetve a Kongó Királyság. A korábban már említett 
okoknak köszönhetően azonban, Thronton elenyészőnek tartotta annak valószí-
nűségét, hogy a Stono felkelés résztvevői portugál Angolából kerültek volna Észak-
Amerikába. Kongóra viszont szintén illett a fenti leírás, mivel annak lakói hivatalo-
san keresztényeknek és katolikusoknak tartották magukat, s a portugál nyelv és 
írásbeliség használata is széleskörűen elterjedt. A portugál írásbeliség ismerete a 
társadalom felső rétegeire volt jellemző s az állami iratokat és hivatalos doku-
mentumokat portugálul fogalmazták. Ráadásul a térségben a kereskedelem nyel-
ve is a portugál volt. Mindezen Thornton szerint „nem azt jelentette, hogy min-
den vagy a legtöbb kongói tudott portugálul… de azt igen, hogy a kongói rabszol-
gák minden nagyobb csoportjában valószínűleg voltak kétnyelvű beszélők”.29 
 További érvet jelentett a Stono felkelésben résztvevő rabszolgák kongói szár-
mazása mellett, hogy a fehér források beszámolói szerint a döntő összecsapásban 
nagyon jól, mondhatni szakszerűen harcoltak. Nem jelentett gondot számukra 
például a tűzfegyverek használata. Márpedig ilyen jellegű tudásra Dél-Karoli-
nában nemigen tehettek szert, mivel az 1720-as évektől a dél-karolinai törvények 
nemcsak azt tiltották, hogy a feketék a helyi milíciában szolgáljanak, hanem azt 
is, hogy tűzfegyverekkel rendelkezzenek. A Kongó Királyságban viszont nagyon 
sok belső és külső háború dúlt a 17. század második felében és a 18. század első 
évtizedeiben. Ezekben a háborúkban pedig már széleskörűen alkalmaztak tűz-
fegyvereket, amelyek használatában a helyi afrikaiak egyre nagyobb gyakorlatra 
tettek szert. E gyakori háborúk pedig azzal a következménnyel is jártak, hogy 
 
28  Idézi: Thornton: African Dimensions, 1102. 
29  Thornton: African Dimensions, 1108. 
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nagyon sok hadifoglyot adtak el rabszolgának, főként Kabindán keresztül expor-
tálva azokat. Vagyis a Stono felkelésben harcoló rabszolgák katonai szakértelme 
nagy valószínűséggel Kongóból is származhatott.  
 Thornton szerint azonban a Stono felkelés résztvevői „egyéb tanújeleit is ad-
ták afrikai katonai hátterüknek. Például olyan lobogók alatt vonultak, mint az af-
rikai hadseregek egységei a hadjárataikban és dobokat használtak a lázadók báto-
rítására.”30 Mindez persze még nem jelentett egyértelmű bizonyítékot ezen esz-
közök alkalmazásának afrikai eredetére, hiszen a korabeli európai hadseregek és 
a gyarmati milícia is használt zászlókat és dobokat. Volt azonban egy olyan gya-
korlat is, amely csakis a korabeli afrikai hadseregekre volt jellemző: a felkelők 
harci táncot jártak. Mint Thornton megállapította „az afrikai háborúban a tánc 
legalább olyan része volt a katonai felkészülésnek, mint Európában a gyakorlato-
zás… a tánc a gyakorlatozás egy formája volt a reflexek felgyorsítása és a véde-
kezés készségeinek fejlesztése érdekében”, s a harci táncot a kongói hadseregek 
is széleskörűen alkalmazták.31 
 Thornton ráadásul úgy találta, hogy a lázadók által alkalmazott taktika megfe-
lelt az afrikai, kongói gyakorlatnak. Mint emlékezhetünk rá, a felkelés napjának 
délutánján bekövetkezett fő összecsapásban a lázadók nagy része a gyarmati mi-
lícia első sortüze után megfutott, s csak egy kisebb „mag” tartott ki. Ez a mag 
visszavonult és az elkövetkező napokban még többször is összecsapott a milíciá-
val. John Thornton úgy vélte, hogy az első sortűz után megfutó rabszolgák azok 
a katonai készségekkel nem rendelkező feketék lehettek, akik később csatlakoz-
tak a felkelést kezdeményező „maghoz”, amely a katonai képzettséggel rendel-
kező kongói rabszolgákból állhatott. Ez utóbbiak pedig annak a katonai taktiká-
nak megfelelően harcoltak, amihez Kongóban hozzá voltak szokva. Az afrikai 
seregek ugyanis – a korabeli európai harcmodortól eltérően – nem zárt rendben 
harcoltak. Európában a lovasság rohamának kivédése miatt volt szükség arra, 
hogy a gyalogság a kézi tűzfegyverek elterjedése után is megtartsa a zárt rendet. 
A korabeli európai hadseregekben a szuronnyal ellátott kovás puskákkal felsze-
relt, zárt rendben felsorakozott katonák ugyanazt a feladatot látták el a lovasro-
hamok visszaverésében, mint korábban a lándzsás alakzatok. Az afrikai hadszín-
tereken azonban a lovasság sohasem játszott fontos szerepet, s ezért az afrikai 
katonákat nem szerelték fel szuronnyal és a katonai taktika is másként alakult. 
Az afrikai csapatok az előcsatározások taktikáját alkalmazták, vagyis kerülték a 
közelharcot, inkább visszavonultak, újrarendezték soraikat és így kezdtek újabb 
összecsapásba. Vagyis – Thornton szavaival élve – a Stono felkelés résztvevői-
nek „taktikai viselkedése tökéletesen összhangban volt a kongói csataterek takti-

 
30  Thornton: African Dimensions, 1111. 
31  Thornton: African Dimensions, 1112. 
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kájával. Egy rövid összecsapás után visszavonultak, újrarendeződtek és további 
csatákat vívtak egy hosszabb időszakon belül”.32 
 John Thornton nyomdokain haladt tovább egy évtizeddel később Mark M. 
Smith a University of South Carolina (Columbia) tanára. Elődjéhez hasonlóan ő 
is arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai kontinensre már olyan afrikai ha-
gyományok kerültek át, amelyekre Afrika európai gyarmatosítása is rányomta a 
bélyegét. Mint láttuk, már Thornton felhívta a figyelmet arra, hogy a Stono fel-
kelést kezdeményező rabszolgák katolicizmusa fontos szerepet játszhatott a láza-
dás eseményeinek alakításában. Mark Smith ezen a nyomvonalon haladva azt a 
kérdést kívánta megválaszolni, hogy miért pont 1739. szeptember 9-én vasárnap 
robbant ki a megmozdulás?33 
 Ezzel összefüggésben már Peter Wood is többféle magyarázó tényezőt meg-
említett. Úgy vélte, hogy 1739 júliusa döntő szerepet játszott a felkelés gondola-
tának kiérlelődésében. A hírek arról számoltak be, hogy akkoriban – még a Spa-
nyolország és Nagy-Britannia közötti háború hivatalos kirobbanása előtt – érke-
zett Dél-Karolinába egy spanyol kapitány, egy pap és egy angolul jól beszélő fe-
kete, akikről a helyi hatóságok azt feltételezték, hogy azért érkeztek a gyarmatra, 
hogy „a négerek általános felkelését idézzék elő”.34 Augusztusban és szeptem-
berben pedig súlyos sárgaláz járvány tört ki a gyarmaton, ami nagyban legyengí-
tette a fehér lakosságot, s ezt a körülményt a rabszolgák nagyon kedvezőnek ítél-
hették meg egy felkelés kirobbantása szempontjából. Ráadásul, augusztus köze-
pén tették közzé azt a frissen elfogadott törvényt, amely szeptember 29-én lépett 
hatályba. Ez azt írta elő, hogy a férfiak fegyvert is vigyenek magukkal a vasár-
napi istentiszteltre. Wood feltételezése szerint a törvény szövegét egy olvasni tu-
dó rabszolga elolvashatta a South Carolina Gazette augusztus 18-i számában, s 
ez alapján dönthettek úgy a felkelés szervezői, hogy még egy szeptember vége 
előtti vasárnapon ki kell robbantani a megmozdulást. További ösztönzést adha-
tott nekik az, hogy a Spanyolország és Nagy-Britannia közötti háború kirobbaná-
sának híre pontosan azon a hétvégén érkezett meg Dél-Karolinába, amikor a fel-
kelés kirobbant. Mark Smith azonban úgy vélte, hogy ezekkel a tényezőkkel 
Peter Wood csak egy 1739. augusztus 18 és szeptember 29 közötti intervallumot 
tudott behatárolni, mint a lázadás kirobbanásának valószínű idejét.35 Azt azonban 
nem tudta megmagyarázni, hogy miért pont szeptember 9-én vasárnap vette kez-
detét a felkelés?  
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 Smith a Kongó Királyságra vonatkozó, a korábban rendelkezésre állónál kiter-
jedtebb szakirodalomra támaszkodva azt állapította meg, hogy a korabeli Kongó 
Királyságot nem csak felületesen érintette meg a katolicizmus, hanem a 17. szá-
zad végére „egy áthatóan katolikus társadalommá” vált, amelyben az emberek jó 
katolikusok módjára betartották a katolikus naptár liturgikus rendelkezéseit.36 E 
szakirodalom alapján Smith arra is felhívta a figyelmet, hogy a kongói katolikus 
vallásban milyen kulcsszerepet játszott Szűz Mária kultusza. A 17–18. század 
fordulóján a kongói katolicizmusban fontos szerepet vitt az ún. Antoniánus moz-
galom, amely ugyan Szent Antal kultuszát állította a középpontba, de Szűz Mári-
át is a második legfontosabb szentnek tekintette. A mozgalom vezető alakja, Do-
na Beatriz Kimpa Vita azt hangoztatta például, hogy Mária és Jézus is valójában 
kongóiak voltak. Ugyanakkor, a kongóiak a fehér színt kapcsolták össze Szűz 
Máriával s portugál beszámolók szerint a kongóiak a pogány pango nép felett 
aratott egyik nagy győzelmüket egy fehérbe öltözött asszony – vagyis Szűz Má-
ria – megjelenésének tulajdonították. Smith szerint tehát „Szűz Mária beszivár-
gott a kongói történelmi emlékezetbe, vallási diskurzusba és a szellemi rituáléba. 
Világos, hogy a Szűz Mária katonai és vallási jelentőséggel rendelkezett. Fehér-
ben való megjelenése elkápráztatta a nem keresztény ellenséget és ebben az érte-
lemben megmentőként és szent harcosként, védelmezőként és közbenjáróként je-
lent meg”.37 
 Mark Smith már Robert Olwell 1998-ban megjelent monográfiájára is tá-
maszkodhatott, amely onnan folytatta a dél-karolinai rabszolgatartó társadalom 
vizsgálatát, ahol Peter Wood abbahagyta. Olwell hívta fel a figyelmet arra, hogy 
bár a Stono felkelés szeptember 9-én vasárnap vette a kezdetét, az előkészületei 
már minden bizonnyal az előző nap, vagyis szeptember 8-án, szombaton elkez-
dődhettek.38 E szombati napnak pedig több szempontból is fontos szerepe lehe-
tett a Kongóból Dél-Karolinába került katolikus rabszolgák számára. Kongóban 
a szombati napot általában is a Szűz Mária tiszteletének szentelték, arról nem is 
beszélve, hogy szeptember 8-án volt Mária születésnapja. Mark Smith szerint 
tehát „lehetséges, hogy azok közül a hétvégék közül, amelyeken a dél-karolinai 
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katolikus rabszolgák fellázadhattak, azért választották ki szeptember 8–9-ét, mi-
vel az egybeesett egy fontos, védelmező és erőt adó kongói vallási ikon születés-
napjával”.39 
 De vajon honnan tudhatták a felkelés írástudatlan rabszolga szervezői, hogy 
éppen akkor van szeptember 8-a? Smith szerint a felkelésről rendelkezésre álló 
források, de a történészek is egyetértenek abban, hogy a lázadás vezetője írástu-
dó volt. Peter Wood is erre alapozta azt a feltételezését, hogy a rabszolgák a South 
Carolina Gazette-ből tudomást szerezhettek azon törvény elfogadásáról és ér-
vénybe lépésének dátumáról, amely azt írta elő a rabszolgatartók számára, hogy 
fegyverükkel együtt menjenek templomba vasárnaponként.40  
 Egy, a Stono felkelés menetrendjét pontosan rekonstruáló 1847-ben keletke-
zett leírás szerint a felkelők az elsőként megtámadott és kifosztott boltban a 
fegyverek mellett fehér színű vásznat is zsákmányoltak, amiből zászlókat készí-
tettek. Azt, hogy a felkelők zászlók alatt vonultak a korabeli források is megerő-
sítették, de színüknek nem tulajdonítottak jelentőséget. Mint emlékezhetünk rá, 
Thornton is csak azt emelte ki velük kapcsolatban, hogy a kongói katonai gya-
korlatnak megfelelően használták őket. Smith viszont úgy vélte, hogy a zászlók 
színének azért volt jelentősége, mert a kongói katolikus ikonográfiában a fehér 
szín Szűz Máriával kapcsolódott össze. Vagyis „azáltal, hogy fehér vászonnal 
fegyverezték fel magukat a Szűz születésének másnapján, a lázadók megidézték 
a Máriához kapcsolódó emlékeiket” különösképpen pedig arra a győzelemre kí-
vántak utalni, amit a segítségével a nem keresztény pango nép felett arattak Afri-
kában. Hasonlóan, Thornton a dobok használatának is csak katonai jelentőséget 
tulajdonított, míg Smith szerint a kongói keresztény vallási szertartásokon is szé-
leskörűen használták azokat. Vagyis a fehér zászlók és a dobok alkalmazásának 
„vallási és katonai jelentősége is volt a Stono felkelésben résztvevő rabszolgák 
számára. A két hagyomány és azok emlékei nem zárták ki kölcsönösen egymást: 
kibogozhatatlanul összekapcsolódtak és szorosan összefonódtak egymással”.41 
Mark Smith tehát úgy vélte, hogy Peter Wood helyesen állapította meg azt, hogy 
1739 augusztusának végére, szeptemberének elejére megértek a felkelés általá-
nos feltételei, de „a Máriához fűződő emlékek voltak azok, amelyek segítettek 
kialakítani a felkelés jellemzőit, jelentését és pontos időzítését”.42 
 A sors iróniája, hogy mindezen valószínűleg gondos időzítés ellenére a rab-
szolgák mégis rossz időpontban lázadtak fel. Ennek az volt az oka, hogy Dél-
Karolinában még a régi, julianus naptár volt érvényben, hiszen Nagy-Britannia 
csak 1752-ben fogadta el a korábban pápista találmánynak tartott gregoriánus 
naptárreformot. Vagyis a dél-karolinai rabszolgák a régi naptár szerinti szeptem-

 
39  Smith: Remembering Mary, 527–528. 
40  Wood: Black Majority, 313–314. 
41  Smith: Remembering Mary, 530–531. 
42  Smith: Remembering Mary, 531. 
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ber 8–9-én lázadtak fel, ami a hivatalos, gregoriánus katolikus naptár szerint 
szeptember 19–20-nak felelt meg. Ez azonban Smith szerint nem változtat azon, 
hogy „a kongói történelem és katolicizmusuk emlékei segítettek a Stono felke-
lésben résztvevő rabszolgáknak abban, hogy olyan napokra készítsék elő a láza-
dást és olyan napokon keljenek fel, amelyek stratégia szempontból alkalmasak, 
szellemileg pedig megerősítőek és kedvezőek voltak”.43 
 

 
43  Smith: Remembering Mary, 533. 
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A Jósika család hitbizományi levéltárában maradt fenn néhány, a nemesi közgyűlés 
előtt elmondott beszéd, illetve tervezet, amelyet Jósika Antal (1745–1803) külön-
böző időpontokban írt, s amelyeket fia, Jósika János „édesatyám némely plánu-
mai” felirattal tett egy iratcsomóba.1 Ezek egyike az a terjedelmes eszmefuttatás, 
amelyben a szerző a katolikus ifjúság oktatásáról fejti ki elképzeléseit. Az irat 
fogalmazvány, amelynek pontos datálása nincsen. A szöveget több helyen betol-
dások, lehúzások tarkítják, készítője logikusan felépítve, de szemmel láthatóan 
első ötleteit, elképzeléseit vetette benne papírra. A kézirat végén maga is kritiku-
san megjegyezte: „Ezekhez mások jobbakat és többet tehetnek melléje, és mind 
olyanok, amelyektől örömest elállok, miként valaki jobbat mond és gondol.” 

Jósika Antal annak a Jósika Istvánnak volt kései leszármazottja, aki még Bá-
thory Zsigmondtól kapta adományba Branyicska birtokát, ám 1598-ban kegy-
vesztett lett, ezért utódainak kellett az adományt visszaszerezni.2 A 18. század-
ban Hunyad vármegye főispánja volt az a Jósika László, akinek Jósika Antal – a 
kézirat készítője – a fia volt. 

A források tanúsága szerint a fiatalember 1759–61 között a kolozsvári jezsui-
ta gimnázium tanítványa volt, ahol a vicerektori tisztet is betöltötte. Onnan 
Nagyszombatba került, ahol 1765–66-ban bölcsészeti, 1772–73-ban teológiai ta-
nulmányokat folytatott. A kolozsvári jezsuita akadémia diákjairól készült adat-
tárban a szerzetesrendbe lépett diákok egyikeként tüntették fel, hiszen egyházi 
tisztségét a „Factus Jesuita” megnevezéssel illették. Arról azonban egyelőre nin-
csen adatunk, mikor lett Jósika Antal jezsuita.3  

Jósika Antal jó házasságot kötött, amelyről Kazinczy is megemlékezett egyik 
levelében, amelyben a Jósika Jánosnál tett látogatását részletezi, felidézve ven-

 
1  A tanulmány az OTKA K 83521 számú pályázata és a „Fejedelmi udvar és társadalom a 16–18. 

századi Erdélyben” című kutatóegyetemi belső kutatócsoport támogatásával készült. A Román 
Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Arhivele Naţionale ale României, 
Direcţia Judeţeană Cluj) (továbbiakban ROL KmIg) a Jósika család hitbizományi levéltára. (to-
vábbiakban Jósika hitb. lt.) No. 141. 

2  Jósika Istvánt Szatmáron végezték ki, birtokait fia, Zsigmond szerezte vissza. 
3  Varga Júlia: A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia hallgatósága 1641–1773 (1784). Bp., 

2007. 269. 
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déglátója apjának ifjúkorát is: „A praeses atyja, Antal, kolozsi főispán, ifjabb 
esztendeiben jezsuita volt, arra rendelve, hogy Mártonffy József társával, a ké-
sőbbi püspökkel, mint missionarius Chínába küldessék. Eltöröltevén a szerzet, 
visszatére a világba, s elvevé Gróf Teleki Ferencznek testvérét, Josephát…”4 A 
fiatal Jósika szerzetessé válásának eddig nem találtuk a magyarázatát. Az arisz-
tokrata családok az egyetlen fiúgyermeket nem szokták papi pályára küldeni, hi-
szen annak feladata volt a családi birtok átvétele és gyarapítása. A családi genea-
lógia szerint Jósika Lászlónak Antal nevű fia mellett csak egy leánya volt, Mária, 
aki uzoni Béldi Antalhoz ment feleségül, nem volt tehát másik fiúgyermeke, aki-
re számíthatott volna.5 

A jezsuita rend feloszlatása utáni állapot nagyon eltérő életutak megvalósulá-
sát segítette elő. Jósikával szemben – aki saját leírása alapján a kolozsvári Acadé-
mia ügyeiben működött együtt Bánffy Dénessel – a későbbi püspök, Mártonffy 
József ugyan előbb (1774) matematika tanár volt Kolozsváron, majd Szebenbe, a 
Gubernium székhelyére költözött, s Mária Terézia megbízása alapján, egy bizott-
ság élén dolgozott a Ratio Edicationis rendelet Erdélyre érvényes változatának 
kimunkálásán.6 A rendelet „Norma Regia” néven7 1781-ben, II. József idején lá-
tott napvilágot, az előkészítés érdemi munkája azonban még Mária Terézia ural-
kodásához kapcsolható. Ez a rendelet – a magyarországihoz hasonlóan – feleke-
zetek felett állt annyiban, hogy érvénye valamennyi felekezeti iskolára kiterjedt, 
a döntést előkészítők többsége azonban katolikus volt. Az oktatás szerkezetét a 
rendelet készítői hasonlóan képzelték el a magyarországi Ratio előírásaival: „a 

 
4  A feleség, Teleki Mária Josepha (1749–1815) apja széki Teleki Pál (1719–1773) volt, anyja 

Haller Borbála (1719. szeptember 11., Árokalja–1770). Lásd: Gróf Teleki Sámuel erdélyi kan-
czellár úti naplója 1759-1763. Sajtó alá rend. ifj. Biás István. Bev. írta Imre Sándor. Marosvá-
sárhelyt, 1908. http://issuu.com/buksi/docs/09924; valamint Sas Péter: A kolozsvári piarista 
(egykori jezsuita) templom sírfeliratai. Lymbus Magyarságtudományi Közlemények, 5. évf. 
(2007) 149–178. http://epa.oszk.hu/01500/01500/00005/pdf/10sas.pdf  

 Haller Borbála gyászjelentése: A’ mindeneken hatalmason uralkodó Szent Úr-Istennek tetszvén 
néhai kedves feleségemet,…Haller Borbárát…ötvenedik esztendeiben, ezen folyó hólnapnak ha-
todik napján… ez életből ki-venni… (Kolozsvár,) 1770. (12.) Febr. (Gr. Teleki Páll.) (Kolozsvár) 
(1770), [Református Kollégium betüivel.] [1] lev. – 2. OSzK Knyt, http://www.arcanum.hu/ 
oszk/lpext.dll/Petrik/fc54/100f5/1049d?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0 

 A megállapításokhoz még azt is hozzátette: „Élte örömeit olvasásban találta. Nevezetes számú 
könyveit a Hora és Gloska társai elégették, széthordták.” Lásd: Kazinczy Ferencz: Erdélyi leve-
lek. In: Kazinczy Ferencz utazásai. (Kazinczy Ferencz eredeti munkái. II. k. Utazások.) Budán, 
1849. XV. 289. http://books.google.hu/books?id=NFQAAAAAcAAJ&pg=PA289&lpg=PA289 
&dq=Jósika+Antal+kolozsi+főispán&source=bl&ots=4a_L5d2_NO&sig=fEu1T2KXuCnBg  

5  Jósika László báró, Hunyad vármegye főispánjának felesége Kun Katalin volt. http://www. 
parragh.n1.hu/keret.cgi?/eucsafa/genealogy.euweb.cz/hung/josika2.html (letöltve 2013. szept. 1.) 

6  Erdély története. Három kötetben. Erdély története II. kötet. 1606-tól 1830-ig. Szerk. Makkai 
László – Szász Zoltán. Bp., 1986. (továbbiakban Erdély története II.) http://mek.oszk.hu/ 
02100/02109/html/346.html. Mártonffy 1779-ben a királynő megbízása alapján lett az erdélyi 
római katolikus iskolák főigazgatója.  

7  Norma regia pro scholis magni principatus Transilvaniae. Nagyszeben, 1781. 
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népiskolákra épülő 3+2 osztályos gimnáziumok szerepelnek itt is.” A latin nyelv-
tudás megszerzését még mindig meghatározónak tekintették, bár a magyar és a 
német „nyelvvel való foglalkozást is” szükségesnek tartották.8 

Jósika Antalt viszont ott találjuk az első szabadkőműves páholy-tagok sorá-
ban. A szebeni Szent András páholynak 1778 körül Bánffy György9 és Bánffy 
Farkas után lett tagja, hozzájuk csatlakozott Aranka György, Teleki Ádám, Es-
terházy János, a későbbi kincstartó, Bethlen József, vagy a szebeni lapkiadó, 
Martin Hochmeister is.10 A szabadkőművesek közé tartozott Samuel von Bru-
kenthal gubernátor (1777. július 16.–1787. január 9.) is. 

Az 1780-as évek közepén, amikor az akkori kolozsi főispán, Csáky János a 
Horea-felkelés visszaszorításában vállalt szerepe miatt kegyvesztett lett az ud-
varnál,11 s ezért visszatért felvidéki birtokaira, a megye első tisztét Jósika Antal 
kapta meg, amelyet 1803-ban bekövetkezett haláláig töltötte be. 

Amikor arra keressük a választ, mikor keletkezhetett Jósika kézirata, vizsgál-
ni szükséges, melyek azok a kéziratban leírt események, amelyek a datálásra al-
kalmasak. A szerző fejtegetéseinek sorában előkerült a jezsuita rend feloszlatása 
utáni időszak megítélése, amelyről Jósika kéziratában azt olvashatjuk, hogy „A 
jesuiták elosztása után mind itten Kolosvárat, mind más Gymnásiumokban a ta-
nítást által vették a világi papok, azaz a Status Ecclesiasticus. Valósággal nagy 
szerencséje volt akkor Erdélynek abban, hogy főként a felső iskolákban a jesui-
ták között, akik felosztattak, és ecclesiasticussá lettek, derék emberek voltak, de 
amellett az erdélyi jesuiták is sokan Magyarországról haza kívánkozván, itten hi-
vatalt felvállaltak, s igazán beszélve a Kolosvári Académia jobb tanyítókból, 
mint akkor, nem állott. A Theológiában is válogatott ecclesiasticusok ide tétet-
vén, és a publikum is nagyérdemű gróf Bánffy Dienes által mind a tanyítás, mind 
a tanulás módgyába belé tekintvén.” Ezt követően azonban azt közli, hogy Mária 
Terézia gróf Kornis Mihály tanácsára „egyszeribe a piaristákat a Kolosvári Aca-
démiára tanítónak hozza bé…”, amely lépést az egykori jezsuita, Jósika Antal 
természetesen egyértelműen rossz döntésnek tartott. 

Eltekintve attól, hogy igaza van-e ebben a kérdésben, világos, hogy kéziratát 
1776–78, azaz a piaristák kolozsvári térnyerése után írhatta.12 Jósika felvetései 

 
 8  Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Bp., 2000. 169. 
 9  Bánffy György 1787. január 9.–1822. július 5. között volt Erdély gubernátora. 
10  Erdély története II. 1070. Jósika Antal Teleki Sámuel sógora és bizalmasa volt, aki könyvei 

ügyében levelezett vele. Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Kolozsvár, 1997. 179. 
11  Csáky János a nemesi felkelést kívánta mozgósítani a parasztlázadás ellen, amit a hadsereget 

bevetni kívánó II. József nem vett jó néven. Csákynak feleségével is megromlott a viszonya, aki 
később elvált tőle, ezért nyílván nem csupán a katonai-politikai szerepvállalás vitte őt vissza a 
családjához. részletesen Papp Klára: Az erdélyi Csákyak. Kolozsvár, 2011. 

12  Mária Terézia az 1770-es években felvetette egy katolikus vezetés alatt álló felekezetközi aka-
démia létesítésének lehetőségét is, amelyet a protestáns egyházak nem támogattak. Lásd Gaál 
György: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzmé-
nyei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 2001. http://mek.oszk.hu/01800/01864/01864.htm#2  



PAPP KLÁRA 148

között volt még egy, ami lehetne kormeghatározó. Azt írja „Hogy az ifjúságnak 
a tanulásra minden módgya adassék, a mostani Bibliothecát, publice Bibliothe-
cának kellenék tenni, de ez igen tsekély Bibliotheca, amint hallám, azért a püs-
pök őexcellentiája igen nagy kegyességet cselekednék az erdélyi ifjúsággal, ha a 
maga Bibliothecáját, főként ha a guberniumé itten maradna, akkor maga is élhet-
vén vele, ide által hozná, hátha még az erdélyi ifjúságnak hagyná, örök emléke-
zetet tenne magának.” Mivel tudjuk, hogy a kolozsvári nyilvános közkönyvtár 
felállítását Mária Terézia 1778-ban rendelte el, ez a Jósika kézirat megvalósítását 
dokumentálná.13 Mégis el kell vetnünk a felvetést, mivel annak a könyvtárnak a 
létesítésében nem játszott szerepet a fenti idézetben szereplő püspöki könyvtár.  

A kéziratban végül megtaláltam azt az utalást, amely közelebb vitt a keletke-
zés időpontjának meghatározásához. Mivel az a Gyarmathi Sámuel hunyadi or-
vos-nyelvész, akinek magyar nyelvtankönyvéről Jósika igen elismerően nyilat-
kozott, 1787 és 1791 között töltötte be a Hunyad vármegye főorvosa tisztét, a 
kézirat megszületését erre az időszakra, nagyobb valószínűséggel 1790–1791-re 
valószínűsítem. 

Jósika Antal életpályáján később is foglalkozott oktatási kérdésekkel. Kolozs 
vármegye főispánjaként az 1791. évi országgyűlés LXIV. cikkelye alapján tagja 
volt az úrbéri és a tanügyi rendszeres bizottságnak. A halálakor készített vissza-
emlékező beszédekből tudjuk, hogy még abban az évben is betöltötte a kolozsvá-
ri királyi iskolák főigazgatói tisztét.14  

A fennmaradt kézirat-töredék tehát olyan érdeklődésről ad számot, amely a 
bárót életének hosszabb szakaszán végigkísérte: az ifjúság oktatásáról, az oktatás 
szerepéről, az átalakítás lehetőségeiről és feltételeiről, s az oktatás irányításának 
és finanszírozásának kérdéseiről. Olyan ember írta, aki maga is tapasztalatokkal 
rendelkezett az ifjúság tanításáról, sőt mondhatni sikerei fűződtek az oktatói te-
vékenységhez. A helyzet ellentmondásosságára utal, ugyanakkor s egyúttal a 
kézirat szerzőjének szemléletét jól jellemzi az, hogy a sikerélmények éppen a je-
zsuitaként eltöltött évek során születtek, amikor, ahogyan maga megvallotta, ne-

 
13  Jósika hitb. lt. No. 141. A Jósika kéziratban a gondolat kifejtése a következő: „Ezen Biblio-

thecának minden nap bizonyos órájában nyitva kellene lenni, ahol minden, akinek tetszik, ol-
vashatna benne, de hogy új, arra érdemes könyvek megszereztessenek, legalább ötszáz forinto-
kat kellene minden évben reá szánni.” 

14  Ernszt Ernő: Kesergő versek, melyekkel mélt. L. báró Jósika Antal, Kolos vármegye főispánjá-
nak és a kolosvári kir. iskolák főigazgatója ő nagyságának 1803. január 16. történt halálát a 
kolosvári tanuló ifjúság siratja. Kolosvár (kézirat a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kézirattárá-
ban). Jósika Antalt és 1815-ben elhunyt feleségét is a jezsuita, később piarista templomba te-
mették. Sas: A kolozsvári piarista, 166. és 168. 1776-tól a kolozsvári egyetem felügyeletét a 
rektor mellé rendelt királyi igazgató látta el, s 1794–1818 között annak személye azonos volt a 
kolozsi főispánéval, így Jósika főispáni tisztsége alapján töltötte be a tisztet. (Előtte Bánffy Dé-
nes, Bánffy György és Csáky János volt igazgató.) Lásd Varga Júlia: Katolikus közép- és felső-
oktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig. Bp., 2007. (kézirat) 195. http://dokto-
ri.btk.elte.hu/hist/vargajulia/disszert.pdf 
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héz volt a magolás (memoriter tanulás) helyett az olvasásra szoktatni tanítványa-
it: „sok bajom volt a vén jezsuitáktól, akik azt állították, hogy ha az ifjú leckét 
nem tanul, semmit sem tanul.” 

A kézirat, amely „A catholikus ifjúság nevelésiről való gondolkodásak” cí-
met viseli, jóval több, mint elképzelés egy oktatási rendszer felállításáról. Szer-
zője azért írta le gondolatait, hogy a nevelés fontosságáról értekezhessen egy tár-
sadalom életében, s elgondolkodhasson azokon a módszereken, amelyek hozzá-
járulhatnak az eredményességhez, azokon a változtatásokon, amelyek közelíthe-
tik az oktatás tartalmát a nyugati országok képzéseihez, s az irányítási mecha-
nizmuson, amely működőképesebbé teheti az intézményeket. 

A terjedelmes kézirat (65 lap, azaz 130 oldal) minden felvetésére jelen tanul-
mány keretében nem áll módomban kitérni, ezért néhány meghatározó problémát 
vizsgálok. 

Már a kézirat első mondata a távlatokra utaló: „Amint egy mesteremberrel, 
midőn valami épületet akar fel vinni, arra kelletik legszükségesebben vigyázni, 
hogy… kemény fundamentumot tégyen, úgy egy polgári társaságnak is, midőn a 
maga polgári állapotját állandóvá, s virágzóvá akarja tenni, azon kelletik főbb 
tekéntetet tenni, hogy a közönséges társaságnak oly tagokat neveljen fel, akiken 
valaha a polgári társaság, mint erős fundamentumon éllyen.” 

Bár ezt követően maga fogalmazta meg, hogy a „sok rendbéli hivatalokra kí-
vántató” nevelés módja különböző lehet, s e tekintetben három részre osztotta az 
erdélyieket: az elsőbe sorolva a fő kormányszéki, vármegyei, széki szolgálatot té-
vőket, a saját „tulajdon gazdaságokat folytatókat, papi rendet és több olyanokat, 
akiknek szükséges, hogy minden tudományokba magokat gyakorolják”, a má-
sodikba a kereskedőket, mesterembereket, kántorokat, nótáriusokat, mint olya-
nokat, akiknek nem szükséges az előbbi gyakorlatot megszerezni, s a harmadik-
ba a falusiakat és a „városi alább való” embereket; mégis úgy vélte, hogy min-
denféle ifjúság nevelését „tellyes igyekezettel” kell végezni, „hogy egy polgári 
test légyen, szükséges, hogy ennek tagjai is épek és tökéletesek legyenek…”. 

 
 

A VALLÁSOS NEVELÉS 
 
Jósika Antaltól, az egykori jezsuitától természetes lenne annak hangoztatása, 
hogy szükséges: „a religiónak tudományát megtanulni, minden legalacsonyabb 
gyermeknek is, a tagadhatatlan, mivel ettől mind világi, mind örökké való bol-
dogsága függ. A világi azért, hogy kicsi korától megtanulja, és gyükeret verjen 
belé, hogy a rosszat ne világi hatalmasságoktól, szabad büntetés félelmétől, ha-
nem azért kerülje, hogy magában rossz és az isteni felségnek nem tetszik, más-
ként példák bizonyítása szerént is, ha nagyot nő, csak az olyan rosszat elkerülni, 
melynek büntetésétől rajta kapása után félhet, az örökké való boldogsága pedig 
ennek megtanulásától, hogy függjön, nincsen miért bővebben megmagyaráz-
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zam.” Az érvelés további része azonban egyértelműen meggyőzhet bennünket 
arról, hogy Jósika a valóságos erdélyi helyzetből kiindulva vélte úgy: „amint az 
arany a tűzbe próbáltatik meg, úgy Erdélybe a hit dolga az ellenkező vallásak el-
lenkező példáival próbakőre tétetik…”, vallásában tehát sokkal szilárdabbnak 
kell lennie az ifjúságnak ahhoz, hogy – amint írja – „meg ne tántorodgyék”.  

A hitbéli meggyőződéshez szerinte erőteljesebb támogatást kell kapnia egy if-
júnak tanítójától, az egyháztól, a családjától. Ezért fontos a tanítók képzése, de 
az is, hogy papság képzett legyen. „Nézzük csak a közöttünk lakó olá nemzetet – 
hívta fel a figyelmet az egyik égető problémára –, mivel a pap tudatlan, a nép is 
tudatlan, és mindaddig tudatlan fog maradni, valameddig a papja tudatlan ma-
rad. Ebből kilátszik, hogy egy nemzetnek világossága legtöbbet a papok tudomá-
nyától függ, tehát ha a magyar és erdélyi nemzetet nagyobb világosságra akar-
juk vinni, magunknak azon kelletik lenni, hogy a papjainkat tudósoknak tegyük, 
erre pedig könnyebb alkalmatosság nincsen, mintha őket annyian oktatjuk, hogy 
sokakat találjunk bennek, akik annyira mentek, hogy másokat taníthassanak.” 

 
 

A TANÍTÁS NYELVE 
 
A tervezetben a szerző többször vissza-visszatért a tanítás nyelvének problémá-
jához. Hosszasan igazolta ugyan, hogy a közéletben igen nagy jelentősége van a 
latin nyelvnek, mégis a tanulási folyamatban egyértelműen annak visszaszorítása 
mellett érvelt. Gyakorlati tanulságok alapján jutott a következtetéshez, hogy ma-
gát a latin nyelvet is magyarul megírt nyelvtani magyarázatok és szabályok isme-
retében lehet eredményesebben megtanulni – a többi élő nyelvet is – ahogyan a 
latin, mint idegen nyelv hiányos ismerete járul hozzá az ezen a nyelven átadni 
kívánt közismereti tudásanyag elégtelen elsajátításához. Ezért aztán „… ha én 
egy magyar ifjat deákul akarok megtanítani, grammatikának titulusát, decliná-
tionak, conjugátionak és compositionak reguláit nem kelletik deák nyelven, ha-
nem magyar nyelven írnom, eszerint kelletik a többi nyelvről is szólni, amelyekre 
mindre magyar nyelven kellene grammaticát készíteni.” Ugyanakkor mégsem 
zárta ki teljesen a latin nyelven tanulás lehetőségét, mondván: „Ha ecczer az ifjú-
ság annyira gyün, hogy a deák nyelvet magáévá teszi, és aztat meg fogja érteni, 
mint a magyar nyelvet, akkor a tudományokat is lehet nékie azon a megtanult 
nyelven tanulni. Amint fentebb említém, ha egy német ifjút franciául akarok 
megtanítani, a nyelvnek reguláit németül adja eleibe, de ha geográfiára akarja ta-
nítani a gyermeket, azt bizonyosan németül tanítja.” 

Saját személyes példákat sorolt fel szenvedélyesen arra, hogy milyen kevéssé 
értette meg, s ezért csak magolta a tudnivalókat: „Gyermek koromban a Szent 
írásból való históriákat meg akarták velem tanultatni, ottan kérdésre, s feleletre 
ki volt a história téve. … Szóról szóra megtanultam, délutánig nagy bajjal azt 
elémondattam, de egy hónap múlva az egész tanult Szent írás Históriákból sem-



JÓSIKA ANTAL TERVEZETE AZ ERDÉLYI KATOLIKUS IFJÚSÁG OKTATÁSÁRÓL  151

mit se tudtam, mert amit szóról szóra tanultam, azt nem értettem.” A példákból 
egyértelmű következtetése az lett, hogy nem latin nyelven kell a tudományok 
eredményeit megismertetni, „amig a Deák nyelvet jól meg nem tanulja az ifjú-
ság, azon a nyelven semmiféle tudományt nem tanulhat, innét volt mindeddig az 
a panasz, hogy a gyermek 14 esztendős koráig semmit a Deák nyelvnél nem ta-
nult, de valósággal, ha jól megfontolom, és a régi tanulásomra visszatérek, sok 
nevetséges dolgot látok benne.” 

A hazai felvilágosodás számos képviselőjéhez hasonlóan Jósika Antal is a 
magyar nyelvűséget támogatta, mondván: „Tsudálkozásra méltó dolog az, hogy 
mű egyedül magyarak nem követjük a már megvilágosodott nemzeteknek példáit, 
akik mindenféle tudományoknak könyveit maguk nyelveken írják, és azon tanul-
ják. Meglehet ugyan, hogy deákul olyan jól beszélleni nem tudnak, mint mi, de 
írni tudnak úgy, ha nem jobban, és a tudományokban is mélyebben belé merül-
tek, úgyhogy mű legmélységesebb tudományokban az ő könyveit francia s ang-
lus nyelvről deákra fordítjuk…”. 

Szerinte a tanító és a diák számára az lenne célszerű, ha magyarul írt tan-
könyvek és nyelvtankönyvek készülhetnének, arra alkalmas, kiváló elmék mun-
kája nyomán. A magyar nyelvűséget politikai szempontból is értékelte, bár eb-
ben nem egyezett álláspontja pl. a Kazinczyéval, aki a kassai mintaiskolában az 
írást és olvasást a német mellett magyarul és szlovákul is taníttatta, és nem kizá-
rólagosan a magyarul való tanítás fontosságát erősítette.15 Jósika úgy vélte: „ha a 
német, vagy az olá ifjú iskoláinkba tanulna, abból egésszen magyar lenne, mivel 
a magyar nyelvnek tökéletes tudása nélkül semmiféle nyelvnek vagy tudomány-
nak tanulása útját nem látná.” Ez a véleménye igencsak összecseng Bessenyei 
György álláspontjával, ami a következő volt: „A köztünk lakó németeket és tó-
tokat is magyarokká kell tenni. Mert megérdemli ezt az áldott magyar haza az 
idegen nemzetektől, melyeket a maga kebelében táplál, hogy annak nyelvét és 
szokásait is bévegyék …”.16 Igaz, Bessenyei a tudomány művelése szempontjá-
ból is meghatározónak tekintette az anyanyelvet, s ezt a véleményét a rendek vé-
leményalkotását befolyásolni kívánva, 1790-ben fogalmazta meg: „Az ország 
boldogságának egyik fő eszköze a tudomány. Ez mentől közönségesebb a lakosok 
között, az ország is annál boldogabb. A tudománynak kulcsa a nyelv, még pedig 
a számosabb részre nézve, amelynek sok nyelv tanulásában módja nincs, minden 
országnak született nyelve. Ennek tökéletességre való vitele tehát legelső dolga 
légyen annak a nemzetnek, amely a maga lakosai között a tudományokat terjesz-
teni, s azok alapján amazoknak boldogságokat munkálkodni kívánja.”17 

 
15  Kosáry szerint Kazinczy a jozefin iskolapolitika németesítésével szemben alkalmazta a mód-

szert. Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980. 439. 
16  Kosáry: Művelődés, 313.  
17  Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Bécs, 1790. In: Iratok a 

magyar államnyelv történetéhez. Szerk. és a bev. tanulmányt írta Szekfű Gyula. Bp., 1926. 15. 
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf10574.pdf 
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A magyar nyelv fontosságáról, használatáról vallott nézeteivel Jósika Antal 
tevékeny részese lett azoknak a hasznos erdélyi és magyarországi törekvéseknek, 
amelyek II. József halálát követően a két országrész országgyűlésein, rendi tö-
rekvéseiben és értelmiségi kezdeményezéseiben – nyelvművelő társaságok, aka-
démiai ötletek – is megmutatkoztak, s az oktatásban valóban eredményre jutot-
tak.18 Erdélyben a törekvések legfelső szinten kaptak támogatást, hiszen Bánffy 
György gubernátor történeti érveket is tudott felsorakoztatni a magyar nyelvűség 
fontossága mellett, még azt is megemlítve, hogy „Magyarul tud a szász, örmény, 
oláh is, főként, aki nyilvános hivatalviselésre számba jön.”19 

 
 

MIT SZÜKSÉGES TANÍTANI? 
 
A kézirat iskolatípusnak megfelelően vizsgálja azt a kérdést, mit szükséges taní-
tani. A tanuló számára hasznos ismereteket kívánja összegyűjteni, elsősorban a 
maga alkotta hármas beosztás alapján. Az ún. „Nationalis Iskola”, vagy „Schola 
Triviales” az oktatás első három éve a városi és a falusi oktatásban, ebből minél 
többnek a felállítása mellett állt ki. Ugyanakkor éppen ezekben térne át egyér-
telműen a magyar nyelvűségre, mivel eddig „ezen készület is idegeny nyelven 
esett, a tanulás is benne igen tsekély volt, úgyhogy midőn a deák iskolákra 
gyüttek, igen keveset, egynémelyek semmit sem tudtak…”.  

Az oktatás első három évében a vallási szokások megismerésén túl elsősorban 
az írást, olvasást tartja elsajátítandónak, mert a tanulók általa „király, ország s 
vármegye parancsolatjait maguk olvashatják, s azoknak inkább hisznek, házi 
gazdaságukban, adóban elé adandó jedzéseket maguknak megteszik, és olyan 
többek, uruknak felette hasznosak, mivel közettek alkalmas jobb emberek lévén, 

 
18  Uo. Iratok i. m. A nyelvi mozgalom Ferenc abszolutizmusának kialakulásáig című fejezet. 32–

61. Aranka György tervezetét pl. Szekfű szerint olyan bizottság tárgyalta, amelyben „az erdélyi 
felekezetek legkitűnőbb tanférfiait, a magyarok és szászok legműveltebbjeit, egy Jósikát, Ke-
ményt, Hallert, Wesselényit, Heidendorfot, Rosenfeldet találunk.” A magyarok a szászok anya-
nyelvét megőrizhetőnek tartották, de azt szerették volna elérni, hogy a Gubernium hivatalos le-
velezése magyarul folyjon. A végeredmény (1791:31. tc.) szerint a központi hivatalok az udvar-
ral, a katonai és külföldi hatóságokkal továbbra is a latint tartották meg hivatalos nyelvnek. Uo. 
60–61. illetve a törvénycikk pontos latin szövege Uo. 247. Az Iratok közlése alapján az Aranka 
által jegyzett 1790. aug. 9-i felterjesztésre kiküldött bizottság tagjai voltak (Szekfű tehát az 
elemzésnél kissé pontatlanul emlékezett vissza a maga által a forrásközlésnél leírt felsorolásra): 
„br. Jósika Antal, br. Kemény Sámuel, gr. Haller József, br. Wesselényi Farkas, gr. Tholdalaghi 
László, Aranka, Rosenfeld Frigyes, Weindorfer Mihály, valamint két katholikus, egy reformá-
tus, egy unitárius, egy evangélikus tanító (köztük Balla Márton).” Uo. 216. 

19  1792. ápr. 16. Uo. 250. I. Ferenc az 1791. évi 31. tc. értelmében megfogalmazott szöveget elfo-
gadta, s ezt a leiratot küldte vissza az erdélyi országgyűlésnek, amely jegyzőkönyve alapján 
szintén elfogadta azt. 
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udvari tiszt hivatalt kisebb jószágokba viselhetnek.” A számolásban is csak az 
alapvető műveletek elsajátítását írta elő.20 

Alsóbb iskoláknak nevezi Jósika azt a négy éves iskolát, amelynek első évé-
ben a diák magyarul tanulná a latin declinatiót és conjugatiót és a göröghöz a dec-
linatiót, a második és harmadik évben latint és görög conjugatiót, s negyedik év-
ben a korábbi grammatikai osztályok záró évének anyagát, s görögből szótárral 
az auctorok fordítását. 

Az ún. középső iskolában latin nyelven és magyarul is tanítaná a poésist és a 
rhetorikát, de úgy, hogy „amely munkákat [a tanuló] deák nyelven készít, azokat 
magyar nyelven is szintúgy, de még talán inkább gyakorolja, és amind a deák 
nyelvnek, úgy a magyarnak is szépségét kikeresse, s tulajdonává tegye.” A kö-
zépső iskolák elvégzése után kerülhet a diák a felsőbb iskolákba. 

Jósika egyértelműen amellett foglalt állást, hogy a Kolozsvári Académia sze-
repe erősödjön meg. Ezért szerinte ide kell hívni a legjobb professzorokat, itt kell 
jó könyvtárat is működtetni. Feltétlenül szükségesnek tartotta a jó professzorok 
megtartása érdekében azok méltó díjazását „azokat legszükségesebb bővebben 
fizetni, ahol a professzorok a legjobbak, és a tanuló a legtöbb, és ahol a legna-
gyobb szükség vagyon reá, hogy a tanító ne változzék.” Ugyancsak kiemelt sze-
repet tulajdonított Kolozsvár alsóbb és középső iskoláinak is, ahol a nemesség 
nagy száma és a várhatóan több felső iskolába menő diák miatt minden osztály 
tanítására külön professzort alkalmazna, s már az alsóbb iskolában lehetőséget 
adna más idegen nyelv, pl. a francia oktatására is.21 

A professzorok megtartásának fontosságát azzal is kifejezte, hogy biztosítani 
kívánta számukra a „holtig való” kenyeret, „tovább nem szolgálhatván, pensiókat 
kaphassanak s úgy erre fundatiot kellene hadni…”.22 

 
 

A TANKÖNYVEKRŐL 
 
Jósika igen fontosnak tekintette a jó tankönyveket, ezért már a triviális iskolában 
olyan „ABC silabizációs és olvasó” könyvet kívánt bevezetni, amely alapján, 
miközben a tanuló „az olvasást gyakorolta, az olvasásban is valami moralitást 
tanuljon…”. A katekizmust a katolikus püspök által felkért személynek olyan 

 
20  Jósika hitb. lt. No. 141. „Ha a számot ismeri, és ezt le tudja írni, mivel közülek igen kevés em-

ber vagyon, aki sok pénzzel bajlódjék, ezen speciest a falusi mester is könnyen eleibe tudja ad-
ni, és az ifjúság is, ha esetleg megtanulta, nehezebben felejti el, akinek többre vagyon szüksége, 
bizonyosan feljebb iskolába fog menni.”  

21  Uo. Ugyanakkor éppen a nyelvtanulás miatt érvelt amellett, hogy a négy alsó osztályba végig 
ugyanaz a professzor tanítson. 

22  Uo. Jósika számítása szerint a gimnáziumi professzorok fizetése Erdélyben a katolikus status 
számára 4800 forintot, a kolozsvári professzorok és a könyvtár költsége 14 630 forintot, azaz 
összesen 19 430 forint költséget jelentett.  
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könyvecskévé kell szerinte alakítania, amelyben „a különböző religiók ellen sem-
mi se legyen ugyan …, mindazonáltal a versengésbe levő tzikkelyei a legfunda-
mentumosabban legyenek az ifjúság tanítására kitéve…” A harmadik könyv kér-
dés-felelet módján oktassa az ifjút a kötelességeire.23 

Az alsóbb és középső iskolák könyveit Jósika szerette volna teljesen megújí-
tani. A javaslat szerint a jobb tanítóknak Kolozsváron kellene tanácskozniuk a 
lehetséges tankönyvekről, s azok (összesen 17 könyv) közül maguk is vállalkoz-
hattak volna – saját gyakorlatuk alapján – egy-egy kötet megírására. Az alapelv a 
magyar nyelvűség volt, s Jósika már eredményekről is beszámolt. A második év-
re való magyarul írott „Magyar nagyobb grammatica”-ról feljegyezte, hogy az 
„készíttetik most Gyarmathi úr, Hunyad vármegyei doctor által, amelynek meg-
vallom, még eddig párját nem láttam.”24 A készülő munkára való hivatkozás 
azért érdekes, mert a Gyarmathi munkásságát feldolgozók a szebeni szabadkő-
művesek közé tartozónak tudják az orvos-nyelvész tudóst is, feltételezve, hogy 
éppen tőlük kapta az indíttatást munkájának megírásához. Az 1791-re elkészült 
kéziratot a nyelvész elküldte Jósikának, mint kolozsi főispánnak, aki a július 20-i 
erdélyi országgyűlésen be is mutatta azt, s az ő javaslatára (valamint Bethlen 
Gergely, Wesselényi Miklós és Tűri László támogatásával) a rendek elhatározták 
a kinyomtatását. Így jelent meg a kétkötetes mű 1794-ben – egy Natorp Vilmos 
nevű nemes 1500 forintos adományának felhasználásával – Hochmeister szebeni 
és kolozsvári nyomdájában „Okoskodva tanító magyar nyelvmester” címmel.25 

Jósika „Magyar és Erdélyországnak históriáját” is magyarul kívánta elkészít-
tetni, ahogyan Chrestomatiát is magyar és deák nyelven adott volna a diákok ke-
zébe. Úgy vélte, hogy a történelem professzora el tudja érni, hogy „az histori-
cusnak olvasására az ifjúságnak gusztust csináljon, hogy iskoláknak elvégezési-
vel is önnön magoktól, jó szívvel olvassanak, és főképpen gazda emberek valaha 
lévén, néki és más időkben légyen mivel gyönyörűséggel tölthessék idejeket, va-
lósággal eszerint fog lassan lassan világosodni, és excodálódni a nemzet.” 

 
23  Jósika úgy képzelte, hogy a triviális iskolákat az archidiakonusságok mellé rendelt világi kurá-

torok, mint direktorok felügyeljék, évente egyszer ellenőrizzék, s a meg nem oldható problémá-
kat a látogatásról készített protocollummal együtt a Catholikus Statusnak jelentsék. 

24  Gyarmathi Sámuel kolozsvári, nagyenyedi, zilahi és bécsi tanulmányok után 1787–1791 között 
volt Hunyad vármegye megyei főorvosa. Gaál György: Erdély első nemzetközi hírű nyelvtudó-
sa, Gyarmathi Sámuel. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 55. évf. (2011) 2. sz. 100. 

25  Teljes címe: Okoskodva tanító magyar nyelvmester Melly írattatott Gyarmathi Sámuel N[emes] 
Hunyad Vármegye Orvossa által. Kolozsváratt és Szebenben. 1794. Uo. 102. Az ifjabb Hoch-
meister annak a Martin Hochmeister szebeni nyomdásznak a fia volt, aki 1778-ban rekatolizált, 
s 1789. március 29-i halála után fiára hagyta a nyomdát. Amikor a Gubernium Kolozsvárra köl-
tözött, a nyomda egy részét is oda telepítették, s az ifjú nyomdász a kormányszervek hivatalos 
nyomdájává tette azt. Ezért történhetett, hogy bár a református és a helyi katolikus nyomda el-
lenezte, a fenti kiadvány mellett a kolozsvári Hochmeister nyomda adta ki az 1791. évi erdélyi 
országgyűlés anyagát is. http://vmek.niif.hu/03300/03301/html/bgkvti_4/bgki0448.htm (letöltve 
2013. szeptember 30.) Natorp támogatásáról Szekfű Gyula is megemlékezett az Iratok… i. m. 
61. 1. lábjegyzetében. 
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MILYEN MÓDSZERREL KELL TANÍTANI 
 
Jósika saját tapasztalataihoz nyúlt vissza akkor is, amikor a tanításban alkalma-
zott módszereket összefoglalta. Szemmel láthatóan ellene volt az értelem nélküli 
szó szerinti magolásnak. Már az olvasás tanulásánál is az élményt adó és az er-
kölcsi fejlődés szempontjából hasznos ismereteket részesítette előnyben. Igen 
nagy jelentőséget tulajdonított az olvasásnak, az olvasás megszerettetésének, az 
olvasás útján szerezhető tudásnak. Érdemes a személyes visszaemlékezését saját 
sikereire hosszabban is idézni, mivel a szövegből árad a személyes meggyőződés 
és a leírás arra is egyértelmű bizonyítékot szolgáltat, hogy a sorok írója valóban 
rá tudta venni tanítványait az olvasásra. „Nekem is volt valaha szerentsém Ma-
gyarországon a jezsuiták között … poesist és rethoricát tanítani. A székesfehér-
vári szerzetes házat híres P. Váradi fundálván, a több jó, s hasznos fundatioi kö-
zött az is volt, hogy minden tanítónak maga külön kis bibliothecája volt, amely 
bibliothecában minden régi deák, s görög classicus auctorok megvoltak, de arra 
is volt egy kitsin fundatio, hogy ha valami érdemes könyv kigyűve, mindenik ta-
nítónak a maga fakkjába az a könyv megvétettessék. Két első holnapban az ifjú-
ságnak a regulákat megmagyaráztam, s azokhoz való exercitiumokat midőn ha-
zamentek, adtam. Karácsony eltelvén, az iskolában declaráltam, hogy se a poé-
ták, se a rhetorok már nem gyermekek, hogy szóról szóra valamit megtanuljanak, 
és azért már ennek utána semmi leckét nem fognak tanulni, hanem olvasni fog-
nak könyveket, s azokkal ismerkedni. Annak utána tehát délután sohase volt 
egyéb praetensio, hanem egy könyvet elévettem, például Sallustiust, ennek rövi-
deden objectumát, szépségét, idejit, az akkori római res-publicának systémáját 
megmagyaráztam, annakutánna a könyvolvasáshoz fogván, megmutattam, … be-
lőle mit tanulni. Midőn az iskola végéig folytattam volna olvasását, akkor meg-
kérdeztem, melyiknek volna kedve az ifiak közül azon könyvet tovább olvasni. 
Majd az egész iskola kérte. Bizonyos időre reversalis mellett egyiknek adtam 
oda a könyvet, hogy amidőn visszahozza, aztat nékem megmagyarázza, s meg-
ígértem, hogy rendre mindeniknek oda adom. Így rendre vettem minden 
classicus auctorokat, haza historiáit. Némelyeken az iskolába több, másokon ke-
vesebb napokat töltöttünk. Már nyárra kelve annyira jutottam, hogy kis 
bibliothecámba egy könyv sem volt, elegendő könyvem nem lévén, a szálláso-
mon öten-hatan egybegyűlvén s úgy együtt olvastak. Nyárba recreátio napokon 
mind iskola napján az egész ifjúság víratkor négy órakor a szerzetes ház kapuja 
előtt, velek együtt kimenvén, s a pásitan leülvén az ifiak rendre úgy beszélték 
elé, hogy kik ki a maga könyviből mit olvasat, szintúgy kérvén egyik a másikat, 
hogy nékiek adott könyvet elolvassa, hogy aki még el nem olvasta, az is elolvas-
hassa. A tanítónak csak azon kell igyekezni, hogy a tudományoknak valóságát, 
hasznát, szépségét megismertesse az ifjúval és nem kell félni azután, mert maga 
önként fogja magát gyakorolni, főként, ha a tanító megmutatja, miként kellessék 
magát az ifjúnak gyakorolni.” 
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A FELSŐOKTATÁS 
 
Jósika kéziratában javaslatot tett arra, hogy a „juristákat át kellene tenni Maros-
vásárhelyre, ahol a gyakorlat is biztosítva lenne számukra”. Elsősorban a Királyi 
Tábla jelenléte miatt vetette fel a változatást, hozzátéve, hogy ez estben nem az 
egyháznak, hanem az „országnak” kellene az ítélőmestereket fizetni. A teológu-
sokat viszont Gyulafehérvárról vissza akarta hozni Kolozsvárra, mivel a clerus 
jelenlétét, a Catholikus Status támogatását fontosnak tekintette, sőt úgy érvelt, 
Fehérvárral szemben Kolozsvár egészségesebb hely is.26 
 
 

AZ IRÁNYÍTÁS KÉRDÉSEI 
 
Jósika az iskolák irányításában a gazdasági feladatokat egyértelműen a Catho-
likus Status alá kívánta rendelni, az általa kinevezett „különleges személyek se-
gítségével”. A politikai irányítás viszont szerinte a Kolozsváron székelő „senatus 
literatus” által történne, amely a következő tagokból állna: a Státus által megbí-
zott „Iskolák fő directorából”,27 a Mathesis és az Estetica két professzorából, min-
den facultás „décánusából vagy seniorából”, az egy archiváriusból. 

A szenátusnak a terv szerint hetente a dékán elnökletével kellett üléseznie, s a 
megoldatlan problémákat jeleznie kellett a Catholikus Statusnak. További felada-
tai még: 

1. a vizsgákon, ha nem is mindenki, de nagyobb részben megjelennek, 
2. a senatus proponálná a decanusnak és a status cath. a professzorokat, 
3. A katolikus nyomdába menendő könyveknek és a katolikus iskolákba ki-

adandó könyveknek a cenzúráját ők látnák el, 
4. A vacans fundatiókra ők proponálnának a statusnak individumokat, 
5. A Gymnasiumot is dirigálná, 
6. A professor a tanítványára olyan jogot kap, mint apa a fiára, de a nagyobb 

büntetést a senatus elé kellene vinni. 
7. Minden hónapban a protocollumot fel kell küldeniük a cath. statusnak, de 

az iskola gyakorlati irányítása a senatusé lenne. 
 

A fentiek alapján egyértelműen állíthatjuk, hogy Jósika komolyan átgondolta az 
oktatás főbb kérdéseit, s írása az oktatástörténet tanulmányozandó dokumentu-
mai közé kívánkozik. 
 

 
26  A Hittudományi Kar sorsáról Varga Júlia: A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága (1784–

1848). Bp., 2000. 25. 
27  Jósika elképzelése szerint a directornak „olyannak kell lennie, aki mind a dolgokat értse, mind 

pedig olyan, hogy fizetést ne kívánnyon szolgálattyáért…”. 
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JÓSIKA SAJÁT GYERMEKEINEK NEVELTETÉSE. 
 
Tanulságos lehet számunkra, milyen mértékben alkalmazta Jósika a nevelésről 
vallott elveit a gyakorlatban, hogyan tükröződnek nézetei saját gyermekeinek 
neveltetésében. Az elsőszülött fiú, Jósika János (1778–1843) a II. József rendele-
tétől „Lyceum Regium Académicum”-nak (Királyi Akadémiai Líceum) nevezett 
kolozsvári egyetemen tanult, 1793-ban, 16 évesen iratkozott be a Bölcsészkar 
hallgatói közé.28 Jósika, mint felvilágosult ember ügyelt rá, hogy fia nyelveket 
tanuljon, jó kapcsolatokat építsen, gyakorlati tapasztalatokat szerezzen. Kazinczy 
később Jósika Jánostól hallotta, hogy a korban szokásos európai utazását félbe 
kellett szakítani: „Maga a praeses 1796. károlyfehérvári kanonok és bibliotheca-
rius Cseresznyés András úr társaságában készült megjárni Olasz- és Franciaor-
szágot, de az előre tolakodó generális Buonaparte Napóleon útjukat elakasztotta. 
Kénytelenek valának Turinból visszafordulni.”29 A családi levelezésben fennma-
radtak viszont 1799-ből azok a híradások, amelyek egy megvalósult délvidéki és 
itáliai útról tudósítottak.30 Jósika János később Bécsben szerzett gyakorlatot, s 
természetesen ismeretségeket is, majd 1802-ben megnősült, s 1803-tól Marosvá-
sárhelyre, a Királyi Táblára került. Tanulmányai kiválóan megalapozták fényes 
karrierjét, s jó példával szolgálhattak arra is, hogyan irányítsa saját gyermekei-
nek, különösen három fiának (Samunak, Lajosnak és Jánosnak) tanulmányait és 
kapcsolatait. 

Lánya, Jósika Borbála, azaz Biri (1789–1863) 1800-ban a szebeni Orsolya-
apácákhoz járt tanulni, de valószínűleg 1806 előtt már férjhez is ment gróf 
Kálnoky Jánoshoz.31 Írni-olvasni jól tudott, mert viszonylag rendszeresen küldött 
levelet szüleinek és bátyjának, leveleiből érdeklődő és a tanulás lehetőségét meg-
becsülni tudó fiatal nő képe rajzolódik ki. 

Jósika Antal saját korának szokásait követte gyermekei nevelésében. Fiának 
széles látókört és műveltséget biztosított, ami kedvező karriert tett lehetővé. Lá-
nyát is szívesen engedte tanulni, hiszen amikor az levelében még egy félév sze-
beni tartózkodást kért apjától, megkapta a lehetőséget. A Jósika Antal által írt 
oktatási tervezet hatása a neveltetés szemléletében érzékelhető, de az természete-
sen nem lehetett közvetlen hatással saját gyermekei neveltetésére. 

 
28  Varga Júlia: A Kolozsvári Királyi Líceum, 67. Ugyanott járt a Jogi Karra 1820–21-ben időseb-

bik fia, a 16 éves Jósika Sámuel (1805–1860), (i. m. 141.), majd Lajos (1807–1891) 1822–24-
ben bölcsészeti, s 1825–27-ben jogi tanulmányokat folytatni (i. m. 148.). 

29  Kazinczy: Erdélyi levelek, 289. A Branyicskán tett látogatásról:  
 http://books.google.hu/books?id=NFQAAAAAcAAJ&pg=PA289&lpg=PA289&dq=Jósika+An

tal+kolozsi+főispán&source=bl&ots=4a_L5d2_NO&sig=fEu1T2KXuCnBg 
30  Jósika hitb. lt. No. 142. Jósika János 1799. júliusi levelei. 
31  Jósika Antal családja bárói rangot kapott, de felesége, s gyermekeinek házastársai is grófi címet 

viseltek, ezért feltételezhetjük, hogy a családfő a házassági politikában tudatosan törekedett ar-
ra, hogy magát és leszármazottait is grófi családokkal hozza rokoni kapcsolatba. 
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A tervezet elsősorban Jósika Antal személyiségének megértéséhez szolgáltat 
nélkülözhetetlen adalékokat. Sajnos, azt nem tudhatjuk meg belőle, miért lett je-
zsuita a család egyetlen férfitagja, azt azonban a szakirodalom után a tervezet is 
egyértelműen igazolta, hogy valóban elképzelhető lett volna egy ilyen életút is.  

A hosszú kézirat Jósika Antalt egy, a magyar nyelv szerepét a képzés ered-
ményességében felismerő, az oktatás kérdései iránt elkötelezett embernek mutat-
ja, aki nemcsak maga élvezhette az olvasást, hanem akinek a tanítás, az olvasás 
gyönyörűségének felismertetése is élmény lehetett. A kézirat utalásai megerősí-
tik ismereteinket a szerző szabadkőműves kapcsolatairól, bizonyítják szerzője 
nyitottságát, jó logikai és elemző készségét egyaránt.  
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MAGYAROK ÉS NAPÓLEON1 
 
 
 
 
 
 
1799-től az európai politikában Napóleon diktált. Csaták és békék sorában alázta 
meg az ellene részsikereket elérő országokat és birodalmakat. Hogy ezt a sarkos 
megállapítást ne vitassuk, elég ránézni Európa térképére 1809 végén: egy német 
birtokaitól megfosztott és a tengertől elzárt Ausztriát látunk, egy szinte ősi terü-
leteire redukált Poroszországot, egy 130 megyéből álló Franciaországot – 750 
ezer négyzetkilométer területtel, több mint 70 millió lakossal, ebből 30 millió 
franciával. A császárságot a vazallus államok övezték: a Rajnai Szövetség, a füg-
gő helyzetben lévő Svájc, az Itáliai Királyság, Murat Nápolya és Joseph Spa-
nyolországa. Végül ott van Franciaország keleti előőrse, a Varsói Nagyherceg-
ség, az újjászületett, de sebezhető Lengyelország.2 

A szellemi elit jelentős csoportjai – német, olasz, lengyel stb. területeken – 
üdvözölték az új rendszert. Az éremnek azonban volt másik oldala: a franciák 
nemcsak a szabadságot hozták el, hanem a nemzeti elnyomást (is).3 Jól példázza 
ezt a spanyol felkelés 1808 tavaszán. Az év végén a szabadságáért felkelő Spa-
nyolországban a Nagy Hadsereget kellett bevetni. Míg a fentiek miatt a szellemi 
elit – Napóleonra bizakodva tekintő – képviselői is mind több fenntartással fo-
gadták az új rendet, a régi rend képviselői rutinból gyűlölték a forradalom expor-
tőrét, és mind könnyebben tudtak gyűlöletet kelteni ellene. Napóleon ugyanis 
kényszerpályán mozgott. Erőszakkal létrehozott birodalmát csak az erő tartotta 
össze. És az erő 1812 őszén szimbolikusan, 1813 őszén valóságosan is megrop-
pant. A régi rend urai 1813-ban már a nemzeti felszabadító hősi pózában tetsze-
leghettek a kozmopolita világhódítóval szemben. A gyors végjáték azért nem fe-
ledtetheti, hogy az 1800-as évek Európája, tetszik, nem tetszik, egy volt káplár 
bűvkörében élt. A Napóleon-jelenség a magyar szellemi életet is felkavarta. A 
napóleoni háborúkban játszott magyar szerep pedig meghatározó szellemi kö-

 
1  Az írás a 2012. október 11-én a Moszkvai Magyar Kulturális Központban rendezett „Az Orosz 

Birodalom és a Habsburg Monarchia a napóleoni háborúk korában” című konferencián elhang-
zott előadás alapjául szolgáló szöveg. 

2  François Furet összegzi így, mit tett Európával néhány év alatt a napóleoni Franciaország. (A 
francia forradalom története 1770–1815. Budapest, 21999, 289.) 

3  Furet: A francia forradalom, 291–292. 
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rökben, túlzás nélkül állítható, egyenesen nemzet-karakterológiai problémává 
emelkedett. Különösen az 1809-et követő, sűrű események miatt. 

 
1809. május 15-én, miután újra megalázta Ausztriát, Napóleon függetlenséget 
ígért a magyaroknak. „Gyülekezzetek (…) össze Rákos mezejére, régi őseitek 
szokása szerint; tartsatok ott igaz nemzeti gyűlést, és adjátok tudtomra végzései-
teket”4 – olvassuk kiáltványában. 5 A proklamációban foglaltak megvalósulását, 
Magyarország Ausztriától való elszakítását természetesen nem gondolta komo-
lyan. Jele ennek az a kapkodás, amely a proklamáció fordítása körül zajlott. Egy 
független Magyarország megteremtésére felhívó, az országot a bécsi udvar ellen 
fellázító irat fordítását aligha véletlenül éppen „kéznél lévő” fordítókra bízták 
volna. De vannak egyéb jelei is annak, hogy nem gondolta komolyan Magyaror-
szág kiszakítását. Egyrészt azért nem, mert magyarok nem hajlottak rá, és ezt 
tudta. Másrészt, mert maga sem akarta. Nem önálló Magyarországot akart terem-
teni. A Habsburg monarchiát akarta gyengíteni. 

Azt, hogy Magyarország nem akar elszakadni Ausztriától, láthatta. Azt köve-
tően, hogy átvette hatalmat Franciaországban, majd gyorsan leigázta Európát, 
Magyarországon (1809-ig) négy országgyűlést tartottak (1802, 1805, 1807, 
1808). Ezek az országgyűlések – döntően az ellene vívott háborúk terheinek a vi-
selésére – az évi adó felett rendre figyelemre méltó felajánlásokat tettek. 1802-
ben az országgyűlés vállalta, hogy a hadsereg létszámát három évig szinten tart-
ja. Döntött továbbá arról, hogy három éven belül előálló háborús veszély esetén, 
a nádor felhívására (országgyűlés mellőzésével) 12 ezer katona állítható ki (1. 
tc.). 1807-ben a rendek 12 ezer újoncot ajánlottak (1. tc.), emellett pénzbeli se-
gélyt adtak (az éves jövedelem hatodát, továbbá a vagyon egy részét terhelő 1 
százalékos összeget). (2. tc.). Az 1808-as országgyűlés 20 ezer újonc kiállítását 
ajánlotta meg (6. tc.). A fentiek sarkos, de nem leegyszerűsítő értelmezése: a 
Napóleon elleni háborúk során a magyar rendek – a háborúk sikere érdekében – 
folyamatosan megsértették saját törvényeiket. A fenti ajánlatok ugyanis részben 
hatályos, és egyébként elszántan védett jogok/törvények megsértését/felfüggesz-
tését jelentették. Mindezek mellett az 1805-ös és az 1808-as országgyűlés általá-
nos felkelést is felajánlott (az 1808-ban ajánlott felkelést József főherceg nádor 
1809-ben fegyverbe is szólította). Minderről, arról tehát, hogy az országgyűlések 
 
4  A kiáltvány francia, német és magyar szövegét lásd Marczali Henrik: Magyarország története 

III. Károlytól a bécsi congressusig (1711–1815). Budapest, 1898. 582. 
5  A kiáltványt minden bizonnyal Márton József fordította és Batsányi János korrigálta. Erre jutott 

már majd száz éve Schuy Gilbert (Bacsányi János és I. Napoleon 1809-ki. proklamatiója a ma-
gyarokhoz. Budapest, 1914, 3-7., 101.). Ebben maradt Kosáry Domokos (Napóleon és Magyar-
ország. Budapest, 1977, 102–108. Utószóval kiegészített munkája eredetileg a Századokban je-
lent meg – Századok, 105. 1971/3−4. 545−629 –, az 1977-es kiadás franciául: Napoleon et la 
Hongrie. Budapest, 1979.). A Márton-Batsányi szerzőséget megerősítette Soós István (Adalé-
kok Napóleon 1809. évi proklamációjának magyar fordításához. Magyar Könyvszemle, 100. 
1984/1–2. 108–111.) 
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álláspontja vele szemben ellenséges, Napóleonnak napra kész információi vol-
tak. De a kezdetektől fogva rendelkezésére álltak hangulatjelentések is a ma-
gyarországi állapotokról. Ahogy az országgyűlések határozataiból nem, ezekből 
sem juthatott arra a következtetésre, hogy a magyarok összegyűlnek Rákos me-
zején, és tudtára adják végzéseiket.6 

A francia megfigyelők hangulatjelentései nem csengenek ugyan egybe, de az 
közös bennük, hogy megbízóikat, közvetetten az első konzult, majd a francia 
császárt közhelyekkel traktálták. Elégedetlenségről, udvar-ellenes megnyilvánu-
lásokról stb. számoltak be, ami aligha volt meglepő 1795 történései után. 1795. 
május 20-án Budán látványosan kivégezték a Martinovics Ignác által vezetett 
magyar jakobinus mozgalom semmit el nem követő (eszméikben természetesen 
felségsértő) vezetőit, június 3-án két további vádlottat, és bebörtönözték a moz-
galom mintegy félszáz résztvevőjét.7 Meglepő lett volna, ha a francia megfigye-
lők az 1800-as években nem regisztráltak volna udvar-ellenes hangokat a jakobi-
nus mozgalmat pár évvel korábban vérbe fojtó udvarral szemben. Regisztráltak. 
József nádor irataiban is rendre felbukkannak helyi (forradalmi, rebellis) meg-
nyilvánulásokról szóló hírek. Ennél meglepőbb csak az lett volna, ha a francia 
kormányzat komolyan vette volna az elégedetlenség kiterjedését és súlyát. 

De nemcsak az volt nyilvánvaló, hogy Magyarország nem akar kiválni a 
Habsburg monarchiából, hanem tudjuk, hogy a kiválást, Magyarország önállóso-
dását a francia politikai vezetés sem óhajtotta. 1805 végén, a katonai sikerek a 
csúcsán, amikor Napóleonnak módjában lett volna feldarabolni a Habsburg mo-
narchiát, Talleyrand azt javasolta, hogy ne tegye. Véleménye szerint Franciaor-
szágnak szüksége van a monarchia létére. Mégpedig elsősorban, mint Oroszor-
szággal szembeni védőbástyára. A monarchia szétesése esetén ugyanis elképzel-
hető lenne – fejtegette –, hogy a magyarok, akik önmagukban gyengék, Oroszor-
szág karjaiba vetik magukat. A Magyarországot megszerző oroszok viszont min-
denhatóak lennének Európával szemben.8 A helyzetelemzés 1809-re is érvényes 
volt. Az 1809-es felhívás tehát nyilván csak zavart akart kelteni, és a bécsi udvar 
pozícióit akarta gyengíteni. Pozitív magyar válasz esetén alighanem Napóleon 
került volna zavarba. Nem került zavarba. Nem kapott pozitív választ. 

 
 
6  A magyarországi megfigyelők jelentéseit Kecskeméti Károly adta ki. (Témoignes françaises sur 

la Hongrie à l’époque de Napoléon 1802–1809. Bruxelles, 1960.) Egyes darabjait a szakiroda-
lom korábban is ismerte. Idézett munkájában hasznosította és bővítette a Kecskeméti által ki-
adott anyagot Kosáry Domokos. Az 1960-ban kiadott anyag megtalálható Kecskeméti, Charles: 
Notes, rapports et témoignages français sur la Hongrie 1717–1809. Paris–Budapest–Szeged, 
2006. c. kötetben is. 

7  Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai. I. Budapest, 1957, LXXXVIII., II. Budapest, 
1952, 814–820. 

8  Kosáry Domokos Bertrand, Pierre: Lettres inédites de Talleyrand à Napoleon, 1800–1809. Pa-
ris, 21889. c. munkájára támaszkodva elemzi a francia külpolitika alapelveit. Kosáry: Napóleon, 
1977, 47–48. 
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A magyarok nem adták tudtára végzéseiket, nem gyülekeztek össze Rákos meze-
jére, hogy királyt válasszanak maguknak. A bécsi udvarral csak kevesek akartak 
szakítani. Komoly „szakítási tervet” pedig csak egyet ismerünk: Berzeviczy al-
kotmánytervezetét.9 Eszerint: a rendi „alkotmányt” el kell, felejteni. El kell vá-
lasztani az alkotmányt, a törvényeket és a rendeleteket, és az alapot, az alkot-
mányt 25 évenként felül kell vizsgálni. A nemesség fennmaradhat, de nem a ko-
rábbi formájában: adózzon, törvény előtti kiváltságai szűnjenek meg, katonás-
kodjon, mint bárki más! A pap legyen fizetett hivatalnok! A polgárok viselhes-
senek minden hivatalt! Ami a parasztságot illeti: lehessen (föld)tulajdona, szűn-
jön meg a tized és a kilenced, a földesúr ne legyen többé jobbágya bírája, a job-
bágy válthassa meg magát a földesúri szolgáltatások alól, viselhessen hivatalt, és 
adózzon úgy, mint a nemes és a polgár! Nem egészen világos, hogyan, de a pa-
rasztságot Berzeviczy mind a helyi, mind az országos politikában képviselethez 
akarta juttatni. Szabaddá kell továbbá tenni szerinte a kereskedelmet és az ipar-
űzést, és biztosítani kell a vallások szabad gyakorlását. El kell választani egy-
mástól a közigazgatást és az igazságszolgáltatást, bizonyos módosításokkal be 
kell vezetni a Code Napoléont. Berzeviczy úgy vélte, az ország többsége felzár-
kózik majd a francia császár mögé. Tévedett. Az ország kisebbsége sem zárkó-
zott fel a francia császár mögé. Tervezetével lényegében egyedül maradt. Nem-
hogy kidolgozott koncepciókkal nem jelentkeztek mások, hanem ötletek és nem 
feltétlenül végiggondolt óhajok szintjén is alig találunk jeleket arra, hogy a ma-
gyar jövőt Napóleonra kellene alapozni. Ha mégis, akkor inkább keserűségből 
vagy háborgásból fakadó „ötletelésről” volt szó. 

Jó példát találunk erre Horvát István naplójában. 1805-ben még hitvány tulaj-
donságú, mocskos természetű, ingó-bingó nemzetnek látta a franciát. Mikor Na-
póleon először került közeli kapcsolatba Magyarországgal, „boldogtalan üdők”-
ről írt. De ugyanebben az évben szarkasztikusan írt Ferenc császárról, a dinaszti-
áról és az országgyűlésen – magyar segítségre szorulván – Árpád-házi származá-
sát büszkén emlegető József nádorról is. 1807-ben Napóleon érdemeit emelte ki. 
1809 elején úgy vélte: ha Napóleon támad, lévén hogy a nemes vér szívünkben 
már megritkult, csak egy második Árpád segíthetne ügyünkön. Aztán fél év múl-
va (július 1-jén) azt jegyezte le: „Miért szenvedjünk mi a’ koron, midőn az ellen-
ség nem ellenünk, hanem az Uralkodó Nemzetség ellen küszködik? Eszközleni 
 
9  Az alkotmánytervezetet bemutatta Marczali Henrik: Berzeviczy Gergely államiratai. Budapesti 

Szemle, 1907, 35. évfolyam, 132. kötet, 370. sz. 41–54. Később ugyanő kiadta magyarul: Ber-
zeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napoleonnak ajánlva. Budapesti Szemle, 1933, 61. 
évfolyam, 231. kötet, 671. sz. 16–40., 61. évfolyam, 231. kötet, 672. sz.182–200. Az alkot-
mánytervet egy, a francia forradalomról szóló (azt a századfordulóig taglaló) latin nyelvű írással 
és egy Napóleonnak szánt francia nyelvű Berzeviczy-levéllel együtt értékelte H. Balázs Éva: 
Notes sur l’histoire du bonapartisme en Hongrie. Nouvelles Études Hongroises. Vol. 4–5., 
1969–1970. 186–222. és Uő.: Notes sur les relations franco-hongroises. Berzeviczy et Napo-
léon. Annales Historiques de la Révolution Française, 45. Nr. 212. 1973, 245−263. Részletesen 
ismertette Berzeviczy tervezetét Kosáry Domokos is (Kosáry: Napóleon, 68–78.). 



MAGYAROK ÉS NAPÓLEON 
 

163

kellene e 'től való megszabadúlásunkat, nem gátolni.” Amikor a francia seregek 
erőszakoskodásairól hallott, remélte, hogy annak legalább azok esnek áldozatául, 
akik korábban francia felirat nélkül egy gyűrűt sem tudtak viselni. Nem támadt 
második Árpád. A magyar szív elkeseredett, „’s mivel látja önön magának tehe-
tetlenségét, inkább az ellenségtől ohajt sorsán segittetni, a' mi magában nem egé-
szen illendő egy Szabad Nemzethez, mellynek Nekünk lenni köllenék” – olvas-
suk. 1809. július 7-én mégis barátjával, Virág Benedekkel együtt arra a követ-
keztetésre jutott: jó lenne, ha Magyarország független lenne Ausztriától. Néhány 
nappal később: „Legjobbat tennénk, ha követség által királyt kérnénk Napoleon-
tól országunknak. (…) Az Ausztriaiakkal mi soha boldogulni nem fogunk.”10 

 
Kevés példa van arra, hogy a kortársak az ország sorskérdéseinek megoldásában 
– a fentiekhez hasonlóan: komoly, kidolgozott alkotmánytervezettel, mint 
Berzeviczy, vagy hevenyészett ötletként, mint Horvát – francia segítségre számí-
tottak volna. Annál több szépet és jót lehetett olvasni a francia császár személyé-
ről. Dessewffy István gróf találkozott Napóleonnal, aki meghívta az asztalához 
is. Már hízásnak indult – számolt be a gróf Kazinczynak írt levelében – nem 
nagy ember, de „igen jól nőtt”, mindig tisztán öltözködik, „képében kevélység 
nélkül való severitás ül.” Hitvesét, aki nem szép, szereti, és viszontszeretik – me-
sélte Dessewffy.11 Döbrentei Gábornak 1806 őszén adatott meg, hogy lássa a 
császárt: „Magyar létemre örülnöm kellett szemlélésekkor” – írta.12 Mítoszok is 
körüllengték alakját Magyarországon. Úgy tudták, hogy szimpatizál a magya-
rokkal. A birodalom első nagy megaláztatása után történt állítólag, hogy Ma-
gyarországról jóvátételként élelmet szállítottak a franciáknak. A győzteseknek 
természetes volt, hogy ha jó lovat találtak, kifogták a szekérből, és elvitték. Így 
történt a magyar szállítókkal is. De miután megmondták, hogy ők magyarok, 
visszaadták a lovaikat. Úgy hírlett, hogy Fiumét is csak azért nem csatolta el Na-
póleon, mert „Fels. Urunk megszóllalt, hogy hisz az is Magyar Ország. Azonnal 
lemonda róla Napoleon” – olvassuk a szép történetet.13 Egyenesen szívhez szól 
az a történet, amelyet Kazinczy terjesztett 1807 őszén. Eszerint Hatzfeld Napó-
leon ellenében feladta Berlint, de azután is jelentéseket küldött királyának a fran-
cia hadmozdulatokról. Egy levelét elfogták, s várható volt, hogy halálra ítélik. 
Terhes lánya Napóleonhoz fordult segítségért. Térdre esett előtte. „Tűz égett a' 
kandallóban. Asszonyom, ugymond Napoleon, ismered e ez' írást, s' kezébe adta 
azt a' Dámának, – Ah, az Atyám' keze! – Míg ez a' levél existál, addig nem re-

 
10  Temesi Alfréd és Szauder Józsefné (szerk.): Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 

1805-1809. Budapest, 1967. 216–218., 373., 424–425., 429., 432., 435. 
11  Kazinczy Ferencz levelezése, IV. 134–135. Kazinczy Cserey Farkasnak, 1806. április 29.– Ka-

zinczy Ferencz levelezése rövidítéssel a továbbiakban a Váczy János (szerk.): Kazinczy Ferencz 
levelezése. I–XXI. Budapest, 1890–1911. c. kiadványra hivatkozom. 

12  Kazinczy Ferencz levelezése, IV. 510–511. Döbrentei Gábor Kazinczynak, 1807. március 11.  
13  Kazinczy Ferencz levelezése, IV. 53–54. Kazinczy Cserey Farkasnak, 1806. február 14. 
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mélheted életét. Az Asszony vagy nem értette a' szót, vagy nem merte érteni. 
Mondom, Asszonyom, felele a’ Császár, míg ez a' papiros existál, nincs szaba-
dúlás. Az Asszony a' tűz felé mozdúlt a' papirossal. Napóleon nem ellenzette. El-
égett a' papiros. À présent il est sauvé! [immár meg van mentve] kiálta Napóleon 
franczia Atticismussal, melly még a' köszönetet is elhárította magától.”14 A fran-
cia császárral rokonszenvező megnyilvánulások számát szaporíthatnánk. A hiva-
talos Magyarország azonban félt Napóleontól. 

 
A Hazai és Külföldi Tudósítások már 1809 elején arról számolt be, hogy a neme-
sek, polgárok, parasztok mind az ország védelmére készülnek ellenében, s min-
den vármegyében folynak a nemesi felkelés előkészületei. Május 27-én leírást ta-
lálunk a Székesfehérvárról elindult nemesi seregről, és részleteket olvashatunk a 
főjegyző által tartott beszédből. A beszéd szerint a tét fejedelmünkhöz való hű-
ségünk, ősi törvényeink és a magunk becsülete: „Vitézek! Ismét feltámadt elle-
nünk a' Franczia. Hazánk függetlensége, 's hajdani szabadságunknak további fent 
állása veszedelemben forog. Mind a' kettőnek védelmezését Ti reátok bízza a' 
Haza. Erre hív Titeket Vitézek, mind kegyelmes Fejedelmünknek, mind szeretett 
Nádor Ispányunknak, felülést hirdető Levelei. Erre kötelez Titeket, Fejedel-
münkhöz való hívségünk, ősi Törvényünk, és önnön magunk betsülete. Mutassá-
tok meg azt, hogy a' melly szabadságot Eleink vérrel nyertek, Ti, azt vérrel meg 
is tudjátok oltalmazni. Magatoknak vitéz elszánása, a' veszedelemnek megveté-
se, próbált vezérteknek, kinek kormányozása alá bízunk, követése, 's rendelései-
nek serény bé telyesítése, győzhetetlenné tessz Titeket. Emlékezzetek meg arról, 
hogy ez az utolsó próba, a' melly vagy felfuvalkodott Ellenségünk czéllyának, 
vagy eddig virágzott alkotmányunknak véget vet. Egy nagy Nemzetnek sorsa a' 
Ti vitézségtektől függ. Vagy meg halni, vagy győzni kell. Mennyetek ezért bát-
ran oda, a' hová mind a' kötelesség, mind a' betsület hív benneteket. Legyetek ál-
hatatossak a' veszedelemben, hívek Fejedelmetekhez 's Hazátokhoz, engedelme-
sek vezérjeitekhez. 

Által adjuk azért, ezen Ts. Ns. Vármegye részéről, hozzátok való bizodalmunk-
nak jeléül, és szoros kötelességteknek emlékeztetésére Zászlóinkat. Adja a ' Ma-
gyarok Istene, hogy ezeket borostyán koszorúkkal hozhassátok vissza, és mi is 
győzedelmi versekkel fogadhassunk benneteket.” A főispán is szólt néhány szót, ő 
is a haza, a fejedelem és egész Európa sorsát látta függeni a magyar felkelő se-
regtől.15 Sokakat elragadott az ár. Kisfaludy Sándor ellágyulva hívott fel: ne en-
gedjük, hogy Mátyás várán idegen zászló lobogjon, Árpád népe idegen parancso-
latoknak hajtson fejet. 16 Cserey Farkast Kazinczy feddte meg hazafiaskodó páto-
sza miatt,17 és túlzottnak tartotta a hazafiaskodó szólamokat barátja, Dessewffy 
 
14  Kazinczy Ferencz levelezése, V. 191. Kazinczy id. báró Wesselényi Miklósnak, 1807. október 15. 
15  Hazai és Külföldi Tudósítások. Pest, 1809. I. 330–331. 
16  Kisfaludy Sándor: Hazafiúi szózat a' magyar nemességhez. Pest, 1809, 104., 108., 116. 
17  Kazinczy Ferencz levelezése, VI. 242–243. Kazinczy Cserey Farkasnak, 1809. február 21. 
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József is. Berzeviczy Gergely meg álságosnak, ahogy az kiderül egy 1809 végi 
helyzetelemzéséből.18 

Írását azzal kezdi, hogy kifejti: az ósdi feudális arisztokratizmus szinte Euró-
pa egyetlen országában sem nyilvánul meg úgy, mint Magyarországon. Csak 
Magyarországon és Törökországban ragaszkodnak csökönyösen a régihez, mi-
közben Európa minden más állama így, vagy úgy megújult. Sem Magyarorszá-
gon, sem Törökországban nem a nemzet ragaszkodik azonban a régi rendhez, 
hanem csak a hatalmon lévők, akik a patriotizmus álcája alatt kizárólag egyéni 
érdekeiket követik, és inkább elszenvedik az egész ország bukását, mintsem 
hogy bármit is feláldoznának előjogaikból az egész érdekében. Ez a Berzeviczy 
által feudális arisztokratizmusnak nevezett ármány akadályozza Magyarország 
megújhodását. A feudális arisztokratizmus világi és egyházi képviselői – és kö-
zöttük a nagy hatalmú klérus tagjai – ugyanolyan gyűlölettel harcoltak II. József 
reformjai ellen, mint amilyen gyűlölettel állnak szemben a megújulást kilátásba 
helyező francia rendszerrel. Ez a nyers, önző érdek, a régi rend védelme, és nem 
a haza iránti elkötelezettség áll az uralkodó elit döntő többségének Franciaor-
szág- és Napóleon-ellenessége mögött. E régi rend érdeke az a gyűlöletkeltés és 
lejárató hadjárat, amely Napóleon és a francia rendszer ellen folyik. Napóleonról 
azt terjesztik, hogy valójában csak egy szerencsés rabló, akivel szemben nem 
kell betartani a megállapodásokat, nem kell betartani a vele kötött békékben fog-
laltakat. Ezt erősítendő rémhírek és képtelenségek terjedtek róla az egész ország-
ban.  

Az például, hogy Párizsban 20–30 ember tűnik el naponta. Azokat, akik a 
legkisebb mértékben felkeltik Napóleon gyanúját, éjszaka elhurcolják, és bezár-
ják egy toronyba. Majd a padló elmozdul alattuk, és kaszákkal, lándzsákkal, kar-
dokkal teli mélységbe zuhannak. Ezért aztán – reménykednek a hír terjesztői – 
egész Franciaország csak Ausztria intésére vár, hogy felkeljen, és a zsarnokot pe-
reputtyával együtt megsemmisítse. Egész Európa azonnal csatlakozna Ausztriá-
hoz, de magának a francia hadseregnek is annyira elege van már a vérontásból, 
hogy átállna. Uszítottak a szószékről is. Elképzelni sem lehet, micsoda ostobasá-
gok hangzottak el a templomokban – olvassuk Berzeviczy beszámolójában. A 
klérus keresztes háborút prédikált. Püspökök imádkoztak Franciaország és veze-
tői teljes megsemmisüléséért. Berzeviczy, mint írja, maga is hallotta, mit terjesz-
tett a templomban egy plébános. Arról prédikált, hogy a franciák hadi sikereinek 
az az oka, hogy Napóleon szövetséget kötött Belzebubbal. Annyi ezer ördögöt 
osztottak be a francia seregekbe, ahány szentség van. De a szerződés hamarosan 
lejár, és akkor az ördögök Napóleont – híveivel együtt – a pokol legmélyebb fe-
nekére vetik. Ezért bátran harcolni kell ellene, a vereségekkel nem kell törődni, a 
 
18  Ungarn während des letzten Österreichisch Französischen Kriegs. Magyar Országos Levéltár P. 

53. 129. 98. sz. 8 f. Nyomtatásban lásd János Poór: Gergely Berzeviczy über Ungarn und Ös-
terreich im Zeitalter der Napoleonischen Kriege. Zeitschschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark. C. Jahrgang, Graz, 2009, 509–521. 
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győzelmi korona meglesz. Ha a franciák betörnek, férfiaknak és nőknek, fiúknak 
és lányoknak szekercét, kapát, vasvillát kell ragadniuk, hogy e minden ellenségek 
leggonoszabbikát visszaverjék, amíg eljön a pillanat, és eléri Isten büntetése stb. 

A rémhírek mellett ellenőrizhetetlen hírek sora is terjedt, melyek célja – a 
képtelenségekhez hasonlóan – kizárólag a Napóleon elleni hangulatkeltés volt. 
Az például, hogy osztrák kormány biztos forrásból tudja, hogy amint Napóleon 
végez Spanyolországgal, azonnal megtámadja Ausztriát. Már előkészületek tör-
téntek arra, hogy Ausztriától elvegyék az egész tengerpartot és Galíciát. Az, 
hogy Erfurtban – 1808. szeptember végén, október elején – Napóleon rávette I. 
Sándor orosz cárt, hogy osszák fel az osztrák monarchiát. (Állítólag az orosz 
szenátus állt ellen. Elhatározta, hogy minden módon támogatja Ausztriát, és ha 
Sándor cár nem szakít Napóleonnal, akkor, úgy, mint az apját 1801-ben, őt is el-
teszik láb alól.) Az is terjedt, hogy Napóleon az osztrák monarchiát már felosz-
totta tábornokai között.  De terjedtek „jó hírek” is. Például, hogy Franciaország-
ban felkelés tört ki ellene. Németország is felkelt, Ausztriához akar csatlakozni, 
és Itáliában is felkelés van. De terjedt az is, hogy a galíciai orosz csapatok, 
Ausztria szövetségesei mozgásban vannak, és Felső-Magyarországon már szál-
láshelyek vannak kijelölve számukra stb. Az információhiány miatt azonban a 
publikum teljes tudatlanságban volt – szögezte le Berzeviczy. 

A mögött, hogy Magyarország szembeszállt Napóleonnal, Berzeviczy szerint 
nem Árpád népének hősiessége, hanem csak kiváltságosok páni félelme húzódik 
meg attól, hogy elvesztik előjogaikat. A proklamációt elemezve többek között a 
következőket fejtegeti: az 1809. májusi proklamáció azzal számolt, hogy meg-
nyeri a jelenlegi uralkodó pártot. Aztán kiderült: nincs hatása. Berzeviczy nem 
lepődött meg: mindenek előtt azért nincs hatása, írta, mert a hatalom birtokosai 
Magyarországon olyan szenvedélyes ellenségei Franciaországnak, hogy józan 
mérlegelésre nem képesek. Tudják, hogy Napóleon rendszere kiváltságaikat 
megsemmisítené – olvassuk. Ellenségességük érthető. 

De, jegyezzük meg, Berzeviczy Napóleont is bírálta. Napóleon szerinte csak 
a kiváltságosokat akarta megnyerni (Ausztria ellen fordítani). A népnek azonban 
nem ígért semmit. Pedig ha Magyarországon hatni akart volna, hatékony akkor 
lett volna, ha a népnek – a parasztoknak és a városi lakosoknak – ígért volna elő-
nyöket. Úgy, hogy a megszólítottak meg is értsék. Vallásszabadságot, jó pénz 
bevezetését, a tized és a kilenced eltörlését, a forspont és a sószállítás könnyíté-
sét, kereskedelmi és ipari szabadságot kellett volna ígérnie. Ez hatott volna.  

Összefoglalva: Berzeviczy szerint a képlet egyszerű. A népet semmibe vevő 
magyarországi arisztokrácia, a klérus és a nemesség kiváltságai elvesztésétől fél-
ve zárta sorait a népet számításaiban mellőző Napóleonnal szemben. Ezt a sarkos 
és leegyszerűsítő véleményt többen osztották. Horvát István is, aki szerint a föl-
desúr jobban fél saját jobbágyaitól, mint az ellenségtől. 1809. július 1-jén ezt je-
gyezte naplójába: „Most Uraink faluikból sietten sietnek városokba, ’s ha kér-
deztetnek utoknak okáról, a’ parasztságtól való félelmet rebegik.” Majd folytatja: 
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„E’ről béke időjében illett volna a’ számos ország gyűléseken szorgalmatoskod-
ni; hogy közönséges egyet értés, és fölfegyverkezés által az ellenség törekedése 
sikeretlenné tétethetett volna.”19 Az erdélyi Bethlen Elek naplójegyzeteiben el-
ismerésre méltó nyíltsággal fogalmazott. Mondandója lényege: a nemesség szá-
mára létkérdés, hogy összefogjon Ausztriával, vagy elvesznek előjogai.20 Berze-
viczy álláspontját – amelyet tehát Horvát és Bethlen is megerősít –, hogy ugyanis 
a nemesség kiváltságai védelmében a bécsi udvar védőszárnyai alá húzódott, a 
szocializmus évtizedeiben a hivatalos történetírás is osztotta. Bárki képviselte is 
persze, éppen olyan sommás/leegyszerűsítő, mint az ellentettje, hogy ui. Árpád 
hős népe ősi szabadságát védte volna az idegen hódítóval szemben.21 A – fenti 
módon leegyszerűsített – képlet egyébként egyszerű volt, csak másként. 

 
Az országgyűlések döntései – láttuk – egyértelműen tükrözik, hogy Magyaror-
szág 1792 óta ellenségének tekintette Franciaországot, mind forradalmi, mind 
napóleoni „korszakában”, és minden támogatást megadott a koalíciós háborúk 
folytatásához (adókat, segélyeket, nemesi felkeléseket). A konfliktusok ellenére 
nem volt jele annak, hogy el akart volna szakadni a birodalom nyugati felétől. 
Láttuk továbbá, hogy a francia külpolitika – Talleyrand által egyértelműen meg-
fogalmazott – alapelve szerint Franciaországnak a Habsburg monarchia gyengí-
tése, és nem a szétszakítása volt az érdeke. Ezért szögezhető le, hogy Napóleon 
nem gondolta komolyan 1809-ben, hogy önállósítja Magyarországot, és a prokla-
mációjára adott, esetleges pozitív válasz esetén alighanem ő került volna zavarba. 

 
A magyarországi újságolvasóknak egyébként nem kellett ismerniük Talleyrand 
és Napóleon levelezését ahhoz, hogy sejtéseik legyenek a francia (kül)politika 
alapelveiről. Elég volt figyelemmel követni az eseményeket. Lengyelország kö-

 
19  Mindennapi, 424–425. 
20  Gróf Bethlen Elek naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesfölkelésről. Hadtörténelmi Közlemé-

nyek, 1928, I–II. füzet. 98–99. 
21  Kosáry Domokos árnyalni próbálta a képet. Szerinte három Magyarország létezett akkoriban. 

Az első lényegében a fenti: a Habsburgokhoz hű, előjogait féltő feudális nemesség. A második: 
a Habsburg abszolutizmussal elégedetlen, de kiváltságaihoz ragaszkodó, főként közép- és kis-
nemesség Magyarországa. A harmadik a néhány reformista nemesből és bizonyos értelmiségi 
csoportokból álló ellenzéki Magyarország, amely egyszerre állt szemben az udvarral, az udvar-
ral szövetséges feudális urakkal, és a forradalmi Franciaországban esetleges támaszt vagy éppen 
szövetségest látott. (Kosáry: Napóleon, 14–16.) A rendszerezési kísérlet tetszetős, de a korabeli 
szellemi-politikai élet reprezentatív képviselői közül a legismertebbek nem illeszthetők be 
egyikbe se. Vajon hol a helye gróf Dessewffy Józsefnek, az országgyűléseken vezérkedő, az 
udvart bíráló politikusnak, egyidejűleg Napóleon és a napóleoni Franciaország legkövetkezete-
sebb kritikusának? Vagy a nemes Kazinczy Ferencnek, a volt jakobinus elítéltnek, Napóleon 
mindvégig elkötelezett hívének, aki azonban az ország sorskérdéseinek a megoldásában nem 
szánt szerepet Napóleonnak? Másrészt: vajon a (saját szavai szerint) nemesi létében magát jól 
érző, Napóleonnak alkotmányt író Berzeviczy Gergelyen kívül van-e komolyan vehető másik 
tagja a harmadik Magyarországnak stb.? 
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zeli, jó példa volt arra, hogy Napóleon a Varsói Nagyhercegség létrehozásával 
inkább Oroszországnak, Poroszországnak és Ausztriának „üzent” (a Lengyelor-
szágot felosztó hatalmakat gyengítette), és nem a lengyel királyságot állította 
helyre. Csehy József, aki érzékelhetően szimpatizált a franciákkal, 1807-ben a 
helyszínről arról tudósította Kazinczyt, hogy a lengyelek visszakapták az alkot-
mányukat. De csak a lengyelek egy része.22 És ez az alkotmány oktrojált alkot-
mány (Csehy nem használja ezt a szót, de lényegében erről van szó). Egy év 
múlva, a Code Napoléeon bevezetéséről és a jobbágyság eltörléséről írva ugyanis 
megállapította: a parasztok nem akarják a szabadságot, és az új törvénykönyv 
bevezetéséhez is egy új nemzedék felnövekedése szükséges. Nem mellékesen 
jegyzi meg továbbá: a megszálló franciák nem akarnak távozni, és szóvá teszi a 
francia gőgöt is a szabadságot (tehát az új alkotmányt) nem akaró „koldusokkal” 
szemben.23 A Varsói Nagyhercegség létrehozásához hasonlóan elsősorban ha-
talmi-politikai sakkjátszma része volt a Rajnai Szövetség megalkotása, új álla-
mok és királyságok sorának a kreálása, családtagok és kedvenc hadvezérek ural-
kodóvá/királlyá emelése stb. Különösen érzékenyen reagáltak Magyarországon a 
távoli, spanyolországi fejleményekre: a Bourbonok eltávolítására, Joseph Bona-
parte királlyá tételére és az ellene kirobbant felkelésre. Kazinczy, mint írja, ál-
matlanul tölti az éjszakákat, amióta tudja, hogy a Bourbonok lemondtak a spa-
nyol trónról, és rettegve várja a következményeket. Spanyolországot ugyan nem 
tépik széjjel, mint Lengyelországot 1772-ben, de szomorú dolog, mikor az or-
szág akarata nélkül távozik a királya, és más lép fel a trónra. „Ójja meg az Isten 
ettől még az ezredik maradékomat is!” – olvassuk a felkelés alatt írt levelében.24 
Az a Kazinczy írta ezt 1808 júniusában, aki nem sokkal korábban még fent idé-
zett, megható történeteket terjesztett Napóleonról. Nem volt következetlen. El-
ismerve Napóleon nagyságát, abban nem lehetett biztos, hogy Magyarország 
nem lesz a nagy császár által vezetett, hódító Franciaország játékszere. Európai 
országok sora lett az. A Kazinczy-féle, sokak által – és nemcsak Magyarorszá-
gon osztott – dilemmát Dessewffy József gróf később, kissé cikornyásan (Napó-
leont a Dunához hasonlítva) így fejezte ki: „Szeretheti, tsudálhatja valaki a’ hab-
jait, felségesen hempelygető Dunának folyását, de azért nem szükséges, hogy 
tapsoljon pusztító áradásának.”25 Azt, hogy a tisztelet nem végtelen, jól fejezte ki 
korábban a közismert tollvonás: az első konzult tisztelő Beethoven áthúzta az 
Eroica szimfónia ajánlását. A bizalom még kevésbé végtelen: a győri polgárok 
1809-ben úgy döntöttek, hogy „ők inkább otthon maradnak, és nem mennek Rá-

 
22  Kazinczy Ferencz levelezése, V. 128. Csehy József Kazinczynak 1807. augusztus 19. 
23  Kazinczy Ferencz levelezése, V. 507–508. Csehy József Kazinczynak 1808. június 23. 
24  Kazinczy Ferencz levelezése, V. 495–496. Kazinczy Cserey Farkasnak 1808. június 12. 
25  Kazinczy Ferencz levelezése, X. 359. Dessewffy József Kazinczynak, 1813. május 7. 
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kos mezejére, hogy királyt válasszanak maguknak”, mert az valószínűleg csak 
egy királyocska, egy francia teremtés lenne.26 
Akár hősi pátoszból, akár kiváltságaikat féltve, akár a realitásokkal számot vető, 
praktikus okokból fakadóan a magyarok szembeszálltak Napóleonnal. E szembe-
szállás szimbolikus eseményévé vált az 1809. június 14-i győri csata. A János 
főherceg által vezetett osztrák seregek, benne a nemesi felkelő sereggel vereséget 
szenvedtek. A nemesi felkelők látványosan megfutamodtak. Tudjuk, hogy az 
egyébként elavult nemesi felkelés gyászos szereplésében hadvezetési és szerve-
zési hibák játszották a döntő szerepet. Nem akárhonnan: József nádor ez idő tájt 
vezetett naplójából is tudjuk. A nádor sokat tett azért is, hogy elérje: a felelőssé-
get ne lehessen a megérdemeltnél inkább a magyar nemesi felkelésre hárítani. (Ő 
bízta meg Kisfaludy Sándort is, hogy írja meg a felkelés történetét.27) Egyébként 
a történetírás is rég rehabilitálta a felkelőket. Mérvadó munkák a felelősséget 
egyértelműen és okkal elsősorban az osztrák hadvezetésre, konkrétan János fő-
hercegre hárították. A győri csata azonban mégis mint a nemesség gyalázata vo-
nult be a nemesség történetébe. A kortárs gróf Dessewffy József már pár héttel 
Győr után azt írta: „Minek tudni a’ napját a’ szerentsétlen Győri ütközetnek? 
Vesszen az a’ nap az idő keblébe a’ Futók undokságával edgyütt, és tsak azok él-
jenek, a’ kiket a’ halál meg mentett a’ szaladás gyalázatjától.”28 Az pedig, hogy 
Győr „ráégett” a magyar nemesi társadalomra a magyar Puskinnak, Petőfi Sán-
dornak köszönhető. A nemesség általa megénekelt „győri vitézsége” kifejezést 
Magyarországon szinte mindenki érti ma is. Az utókor és a nemesség kortárs kri-
tikusai (köztük köznemesek és mágnások) megbüntették a nemességet. Nemcsak 
a győri vitézség miatt, hanem a győri vitézség kapcsán/ürügyén büntettek múltért 
és jelenért. Amikor Európa jó részén a nemesség már régen adózott így, vagy 
úgy, Magyarországon élt az az 1741-es törvénycikk, amely szerint a nemesség 
nemcsak adómentes, hanem adómentessége olyan szilárd, hogy az adómenteség 
ügyét még csak országgyűlési tanácskozás tárgyává sem lehet tenni. A napóleoni 
háborúk idején tartott országgyűlések visszhangzottak eme előjog védelmétől. 
Néhány példa. „A nemesség első tulajdona (…) abból áll, hogy a nemesek sem-
mi szín alatt adózásokra ne kényszeríttessenek”29 – olvassuk másutt. Vagy: „A 
törvény közönséges, (…) minden nemes ember ment minden adózásoktól”.30 
„Abból áll a magyar nemességnek igazi dísze, hogy semmi szín alatt adózásra ne 
 
26  Győr' Ostromlásának Napló könyve 1809-ik Esztendőben. Tudományos Gyűjtemény. 1820. 2. 

sz. 80–81. 
27  Freymüthige Geschichte der Insurrection des Adels von Ungarn im Jahre 1809 und 1810. In: 

Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Kiadta Gálos Rezső, Győr, 1931.  
28  Kazinczy Ferencz levelezése, VI. 478. Dessewffy József Kazinczynak, 1809. augusztus 9. 
29  Felséges Első Ferentz austriai császár, Magyar’ és Cseh Ország’ koronás királlyától Buda sza-

bad királyi fővárosába 1807-dik esztendőbenn, Sz. György-havának 5-dik napjára rendeltetett 
magyar ország’ gyűlésének jegyző-könyve (…). Pesten, 1807, 312. (A továbbiakban a naplókra 
Napló és évszám megadásával hivatkozom. Az idézetek nem betűhívek.) 

30  Napló, 1807, 628. 
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kényszeríttessen”.31 A nemesség „sem mediate, sem immediate adóval nem tar-
tozik”32. És még egy idézet: „A felkelés kötelessége egybe van kapcsolva a ne-
mességnek mindennemű adói kötelesség [alóli] szabadságával.”33 A kiváltságo-
kat tehát a honvédelmi kötelezettség legitimálja. Ez a nemesség futamodott meg 
1809-ben Győrnél. 

A győri megfutamodás a kortársak bizonyos csoportjaiban – fogalmazzunk 
kissé teátrálisan – önmagában is nemzet-karakterológiai problémákat vetett fel 
(ami meg azután következett, még inkább). 1809-től Ausztria és Magyarország 
jó ideig csak sodródott az eseményekkel. Az 1809. októberi megalázó schön-
brunni béke pontjait Napóleon mondta tollba. Aztán 1810 áprilisában feleségül 
vette a magalázott Ferenc császár lányát (Ferenc miatta volt akkor már régen 
„csak” osztrák császár). A schönbrunni béke és a Mária Lujzával kötött házasság 
között eltelt dicstelen, szűk félév történéseit Marczali Henrik így summázta: 
„Mióta Mátyás király bevonult Bécsbe, a dynastiát nem érte ily megaláztatás. A 
monarchia területe lényegesen megcsonkítva nyitva állott az ellenséges betörés 
előtt, serege egyelőre képtelen volt megvivni a franciával, hitele teljesen kime-
ritve. Az utolsó római császár kénytelen volt a franczia forradalom megzabolázó-
jának, az ajaccioi ügyvéd fiának adni nőül leányát. Ez a házasság 1810. április 2-
ikán legalább egy időre biztosítást igért és ezért Magyarországon is örömmel fo-
gadták annak hirét.”34 Aztán 1812-ben – miután az ellenség immár szövetséges 
volt – a Nagy Hadsereggel magyar csapatok is vonultak Oroszország ellen. 
Majd, néhány hónappal a franciákkal közösen elszenvedett oroszországi kudarc 
után, 1813 augusztusában Ausztria és vele Magyarország immár újra a Napóle-
on-ellenes szövetség tagja, és egyik győztese volt a népek csatájának 1813 októ-
berében. Sűrű időszak volt ez, alig lehet követni az eseményeket. Röviden össze-
foglalva: az 1809-ben ellenség Napóleon, 1810-ben már szövetséges. Míg 1809-
ben Napóleon mért vereséget a monarchiára, 1812-ben a monarchia vele szövet-
ségben vallott kudarcot Oroszországban. 1813-ra a világ rendje helyreállt: Napó-
leon újra ellenség volt. 

 
Az eseményeket ugyan nehéz volt követni, de a mindenkori győztes mindig 
megtalálta ünneplő közönségét. Gyakran azokat, akik nem rég még ellene voltak. 
Csehy József az oroszországi hadjárat megkezdése előtt arról számolt be, hogy 
katonáink a legbuzgóbb indulattal vesznek részt abban. Egy a szív, egy a lélek a 
mi magyarjainkban. Akik ellenkezőt éreznek, nem magyarok – olvassuk. Csehy 
szerint nem magyarok tehát azok, akik emlékeznek a közelmúltra, arra, hogy 
Napóleon nemrég még ellenség volt. Azok, akik szerint Ausztria megaláztatása 
az, hogy, „Bonapartnak Contingenst ád, érette harczolni kéntelen. Az esztelenek, 
 
31  Napló, 1808, 216. 
32  Napló, 1811/1812, 153. 
33  Napló, 1808, 298. 
34  Marczali: Magyarország története, 591. 
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kik nem akarják látni, hogy a’ muszka machiavellismus fenyegeti existentiánkat” 
– fakad ki a levél írója. És a „nem magyarok” ellen még hangulatot is lehet kel-
teni. Csehy megtette: ezek (tehát a nem magyarok) azt mondják, hogy a „Császár 
ide hozta a’ M. Regimenteket, hogy a’ Németekkel eltörölhesse a’ M. Constitu-
tiót. Sarmatia homokjain fogjuk sanctionálni nemzeti léttünket. Ez volt felele-
tem. Ki vádolhatja illyenekkel kegyes Atyánkat, a’ mi Fölséges Ferenczünket, 
hanem a’ haza ellenségei?” – olvassuk.35  

Kazinczy csak néhány héttel az oroszországi tragédia után arról számolt be 
Dessewffy Józsefnek, hogy Bécsben – értesülése szerint – mindenki „gut rus-
sich” gondolkodik. Magyar ismerőseim beszélték, írta, hogy egy magyart, aki a 
leopoldstadti kávéházban „Vő Urunkat fennszóval szidta”, a rendőrség behívatta 
és megfeddte. Nos, említett vő urunk, Napóleon, akkor még Ausztria szövetsége-
se volt. De nemcsak Bécsben fordult meg a széljárás. Ugyanebben a levelében 
Kazinczy arról is beszámolt, hogy egy bizonyos Szentes János Ujhelyben Napó-
leont „minden hunczfutok elsőjének nevezte”. Ő, folytatta, nem hagyta szó nél-
kül: figyelmeztette, hogy Napóleon nekünk „vőnk is, associénk is”. Szentes azt 
felelte, hogy a minisztérium adja ezt a „Stimmungot.”36 

Konkrétumoktól elemelkedve írt és borzadt el a nemzeti gerinctelenségtől a 
teatralitás iránt nyitott Dessewffy József. 1809 végén arról értekezett, hogy a há-
ború előtt a franciákat a rangokkal és címekkel felruházott magyar nemesek tör-
péknek tartották. Aztán az elszenvedett verség után a franciák Toldi Miklóssá 
emelkedtek. A fegyverszünet megkötése után pedig újra a magyarok lettek óriá-
sok és a franciák törpék.37 A változó körülményekhez való rugalmas alkalmaz-
kodásról versben is megemlékezett az 1812-es hadjárat idején. Eszerint nemrég 
még nagy vétek volt Magyarországon elismeréssel szólni a francia császárról, 
akivel most éppen szövetségben állunk. Minél nagyobb hazafinak akart látszani 
valaki, annál inkább becsmérelni illett. Ám ha kudarcot vall, lehet, hogy a most 
éppen ellenség oroszokkal együtt fordulunk majd ellene.38 Dessewffy látnoknak 
bizonyult. Ausztria már 1813 tavaszán felmondta a Franciaországgal kötött szö-
vetséget, és augusztusban, láttuk, már ott volt a Napóleon-ellenes koalícióban. 

A nemzeti jellemet bíráló Kazinczy és Dessewffy Napóleon-képe jó példa ar-
ra, hogy természetesen voltak elvi álláspontok is. Kazinczy mindvégig Napóleon 
híve (és Franciaország tisztelője) volt. Nem fenntartások nélkül. Félt a birodalom 
túlságos megnövekedésétől, félt attól, hogy Napóleon a német-római koronát is a 
fejére teheti és felélesztheti Nagy Károly birodalmát, de úgy vélte: ebben a biro-
dalomban (és uralkodójában) legalább egyesül a fizikai erő és az erkölcsi nagy-

 
35  Kazinczy Ferencz levelezése, IX. 505. Csehy József Kazinczynak 1812. június 18. 
36  Kazinczy Ferencz levelezése, X. 247–248. Kazinczy Dessewffy Józsefnek 1813. február 17. 
37  Kazinczy Ferencz levelezése, VII. 127. Dessewffy József Kazinczynak, 1809. december 7. 
38  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. MS. 10229/c. 
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ság. Így vélte 1812 végén, az oroszországi kudarc után is.39 1813 tavaszán arról 
értekezett, hogy a francia népnek nincs nagyobb jótevője, mint Napóleon, csak 
össze kell vetni a franciák állapotát fellépése előtt és azóta. „Mi lenne Európából 
sok időre, ha Napoleon eldőlne?” – olvassuk a költői kérdést.40 Nem változott a 
véleménye a császár bukása után sem. Még despotizmusára is mentséget talált. 
Elmélkedtem – írja –, miért képzelte magát törvény fölött állónak. Úgy találta, 
azért, mert a hazája olyan állapotban volt szerinte, mint Róma, mikor diktátorra 
volt szüksége. Ha terveit kivihette volna, elállott volna dúlásaitól.41 Pár nappal 
későbbi levele szerint Napóleon most olyan, mint Aesopusnál a beteg oroszlán. 
A szamár is belerúg. Kívánom, hogy ez a rendkívüli ember még sokáig éljen.42 
Néhány hónappal később ugyanő írta Napóleonról: „Mikor fognak az idők ismét 
szülni eggy illy hatalmast, mert ő az”.43 

Dessewffy József, barátjával szemben, soha nem volt Napóleon híve. Szerinte 
a francia nép is csalódott benne. A dicsőség és az egyébként helyes belső kor-
mányzás ára a despotimus volt. Jól mondja Sièyes, „mikor Tsászárrá lett Na-
poleon: Ce n’est pas cela ce que le peuple Français a demandé” (ez nem az, amit 
a francia nép óhajtott) – írta. Azt kívánja, hogy maradjon Franciaország a legha-
talmasabb birodalom Európában, de „tsupán jó példával és Nemzetének elmebéli 
tehetsége által, nem pedig uralkodjon Európán; (…) a’ maga ditsőségét ne építse 
más Nemzetek gyalázatján, és virágzását azoknak hervadásán, hogy Európát ne 
keverje a’ maga perlekedésébe Angliával.” Ne üldözze a szabadság principiu-
mait, a gondolatok kinyilvánításának szabadságát stb. Azt „tselekedje, a’ mit ma-
goknak a’ Frantziáknak leg nagyobb része bizonyossan kíván, mostani állapotjá-
nak erőszakos és természetlen voltát jól érezvén. A leg nagyobb ember is gyanút 
támaszt tzéljainak tisztasága ellen, a’ midőn ollyan erőszakos és minden kímélést 
meg haladó eszközekkel él, hogy még magát a’ Clímát is tsúffá akarja tenni; de 
erősebbek akár milyen nagy Elménél is a’ Természet törvényei, és a’ még mago-
sabb sziklák ellen repednek a’ legtornyozottabb habok is.”44 Két hónappal később 
írta: az „ég hajlat és a’ Természet ellen akart türkölni, mert lehetettlennek gondolta 
az Oroszok és a’ Törökök közt készülendő békességet. Mert az Oroszokat gyáva 
Ausztriakusoknak tartotta, egy szóval, mert a’ maga fel fuvalkodás, a’ gőg és má-
sok meg vetése tétete vele hibás számvetést, soha se hibázott így Nagy Sándor, 
se Tzézár.” Egy hadvezérét idézi, aki azt mondta róla, hogy nagysága az ellenfe-
lei gyengeségében áll. Visszatérve Napóleonra, teátrálisan ír arról, hogy a despo-
 
39  1812 végén II. Frigyesről és Napóleonról elmélkedve írta: „Ha alattuk élnék, gond nélkül néz-

ném, hogy a hazám seregét Egyiptomba vagy Moszkva felé vezetik, és hogy adót vetnek ki, 
mert tudnám, hogy erszényembe visszafolyatják”. (Kazinczy Ferencz levelezése, X. 208. Kazin-
czy Cserey Miklósnak 1812. december 29.) 

40  Kazinczy Ferencz levelezése, X. 374. Kazinczy Dessewffy Józsefnek 1813. május 16. 
41  Kazinczy Ferencz levelezése, XI. 364. Kazinczy Dessewffy Józsefnek 1814. május 1.  
42  Kazinczy Ferencz levelezése, XI. 379. Kazinczy Rumy Károly Györgynek 1814. május 19. 
43  Kazinczy Ferencz levelezése, XII. 35. Kazinczy Sipos Pálnak 1814. aug. 21 
44  Kazinczy Ferencz levelezése, X. 357–359. Dessewffy József Kazinczynak 1813. május 7. 
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tizmusnak minden formájában és minden időben örökös ellensége volt és lesz. 
Miközben hangsúlyozza: „A’ tehetség nagyságát soha nem tagadtam el Napo-
leontól, de a’ nem elég, hogy a’ megvilágosodott Posteritás azért valakit nagy 
embernek mondjon. Ha akarjuk, hogy valósággal nagy emberek váljanak, azon 
kell igyekeznünk, hogy semmit se nevezzünk nagynak, a’ mi nints’ az emberek’ 
javára.” (Ebben a levelében érdekes sorokat találunk egyébként az oroszokról. 
Az oroszok szerinte a világ legjobb katonái, és ha jobb generálisaik lennének, 
semelyik nép nem győzhetné le őket. III. Frigyes azt mondta, hogy könnyebb 
őket megölni, mint legyőzni. Nagy nemzet lesz e népből, ha kigyalulódik. Job-
ban szeretik a függetlenséget, mint a fővárost, mély nemzeti érzésük van – olvas-
suk.)45 Dessewffy 1813 nyarán nem írt másként Napóleonról, mint 1809-ben, és 
nem gondolkodott másként róla a népek csatája, Elba és Szent Ilona után sem. 

 
Mint a fentiekből talán kiderült, a „hivatalos Magyarország” (az országgyűlések) 
és a társadalom többségének az álláspontja a napóleoni Franciaországgal szem-
ben nagyon egyszerű. Magyarország a Habsburg monarchia részeként, ember- és 
anyagi áldozatokat vállalva, részt vett a Franciaországgal szembeni, védekező 
háborúkban, és nem kért a Napóleon által 1809 májusában ajánlott függetlenség-
ből. A hivatalos Magyarország és a társadalom többsége nem látott problémát 
abban, hogy nem sokkal később az ország Ausztriával együtt – akarva, nem 
akarva, az eseményekkel tehetetlenül sodródva – a korábbi ellenség szövetsége-
sévé lett. Aztán az oroszországi kudarc után a Magyarországról készült hangulat-
jelentésekből az derült ki, hogy az ország minden áldozatra kész – immár újra – 
Napóleon ellen. Azt követően pedig, hogy Ferenc császár 1813 augusztusában 
felmondta a fegyverszünetet, a Napóleon-ellenes hangulat csak fokozódott.46 
Konkrétan ugyan nem a magyarok és Napóleon viszonyáról, de a Napóleon-kori 
Magyarországról értekezve Dessewffy József így sommázta a fentieket: „Sajnos 
volt ez országban születtetni és szégyen matgyarnak lenni.”47 

 
45  Kazinczy Ferencz levelezése, X. 469., 471–473. Dessewffy József Kazinczynak 1813. júl. 6. 
46  Palatin Josephs Schriften. Zusammengestellt und kommentiert von Sándor Domanovszky. Her-

ausgegeben von Ferenc Glatz. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991, 739., 744. 
47  Kazinczy Gábor (szerk.): Gróf Dessewffy József bizodalmas levelezése Kazinczy Ferenczczel 

1793–1831. I. Pest, 1860, 245. Dessewffy József Kazinczynak, 1812. június 28. 
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RÉGI ÉS ÚJ VONÁSOK  
AZ OROSZ KÜLPOLITIKÁBAN, 1801–1825 

 
 
 
 
 
Jelen tanulmány az 1801 és 1825 közötti időszakban az európai ügyekben és a 
keleti kérdésben követett orosz külpolitikára fókuszál. I. Sándor (1801–1825) 
külpolitikájának esszenciáját négy nagy témának – 1801 tavasza és ősze közötti 
időszakban a trónra lépését követően kidolgozott külpolitikai programjának, a 
harmadik Napóleon-ellenes koalíció megszervezésének, a Szent Szövetség szán-
déknyilatkozata megalkotásának, a bécsi kongresszus utáni első években a Né-
gyes Szövetség kongresszusain képviselt politikájának – a vizsgálatával kívánja 
megragadni. Arra szándékozik rávilágítani, hogy I. Sándor és tanácsadói az ural-
kodása kezdetén milyen elvek mentén munkálták ki az orosz külpolitika új prog-
ramját; illetve az orosz kabinet és diplomáciája miként alkalmazkodott a változó 
európai viszonyokhoz, hogyan tudott élni a nagyhatalmi küzdőtéren kínálkozó 
lehetőségekkel a vizsgált időszakban; továbbá I. Sándor mennyiben tért el elődei, 
II. Katalin (1762–1796) és I. Pál (1796–1801) által kialakított kurzustól, és mi-
lyen új vonásokkal gazdagította az orosz külpolitikát.  

I. Sándor 1801. március 12-én palotaforradalommal került hatalomra. A trón-
ra lépésekor rámaradt számos olyan megállapodás és kötelezettség, amelyeket az 
előző uralomtól, apjától, I. Páltól örökölt meg.1 A fő problémát az angolokkal 
való szembenállás jelentette, valamint az angol flotta közelsége az orosz fővá-
roshoz, Szentpétervárhoz. 1800 folyamán I. Pál Dánia, Svédország és Poroszország 
részvételével újjáélesztette a fegyveres semlegesség ligáját. A kereskedelmi ha-
jókat ettől kezdve fegyveres erővel védelmezték. Anglia ezt nem hagyta annyi-
ban. A brit hadiflotta 1801 márciusában megjelent Koppenhága előtt, és ágyúival 
lángba borította Dánia fővárosát.2 I. Sándor miután apja politikája révén kötődött 
a semlegesség ligájához, megígérte szövetségeseinek, hogy nem hagyja őket ma-
gukra, de hangsúlyozta azt is, hogy ez a politika korrekciót igényel, Oroszor-

 
1  Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii. Pervaja polovina 19. veka. Ot vojn Rosszii protyiv Napo-

leona do Parizsszkovo mira 1856 g. Moszkva, 1995. 27.; Hartley, Janet M.: Alexander I. Lon-
don, 1994. 61. 

2  Diószegi István: Nemzetközi kapcsolatok története, 1789–1918. Budapest, 1992. 28–29. 
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szágnak igazodnia kell Londonhoz.3 Az angol–orosz konvenció előkészítésének 
tárgyalásai Szentpétervárott kezdődtek meg 1801 májusában. Lord Saint-Helens, 
az angol nagykövet a megállapodás szövegét az 1801 márciusában a Külügyi 
Kollégium vezetésével megbízott Nyikita Petrovics Panyinnal (1770–1837) vi-
tatta meg. Kimerítő egyeztetések után végül 1801. június 5-én sor került a meg-
állapodás aláírására. A fegyveres semlegesség politikája ezzel véget ért. Az új 
tengeri konvencióban foglaltak alapján a brit kabinet elállt a blokádtól, az orosz 
kormány pedig a többi ponttól.4  

Miután a konfliktus rendeződött Nagy-Britanniával, 1801. július 5-én az ural-
kodó Sz. R. Voroncovhoz, a londoni nagykövetéhez és A. I. Krudenerhez, a ber-
lini követéhez intézett instrukcióiban részletezte a követendő orosz külpolitikáról 
kialakított elképzelését, melyről röviddel előtte, 1801. június 27-én A. I. Morko-
vot, a párizsi követét is tájékoztatta.5 A körlevelében az európai ügyektől való 
távolmaradását nyilvánította ki azt hangsúlyozva, hogy olyan hatalmas ország 
számára, mint amilyen Oroszország, nem szükséges a további területi növekedés. 
Tehát nem óhajt részt venni az európai viszályokban, a célja az, hogy biztosítsa 
népe és Európa számára a békét.6 Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy a be 
nem avatkozás elvét vallva az el nem kötelezett politika, valamint a béke híve, és 
csak szükség esetén nyúlna fegyverhez és avatkozna be az európai viszályokba. 
„Ha mégis fegyvert fognék, […] akkor azt csak népem védelme érdekében ten-
ném, vagy ha Európa nyugalmát a nagyravágyás becsvágyának veszélye fenye-
getné.”7 – írta. Az 1801 nyarán az I. Sándor által körvonalazott új külpolitikai 
program, a vezető politikai elit számos elképzelését magába ötvözve, ősszel öl-
tött végső formát.  

I. Sándor a hatalomra jutása után otthonosan mozgott a belpolitikában, jól kö-
rülhatárolt programmal rendelkezett, viszont nem voltak világos elképzelései ar-
ról, hogyan kell az orosz külpolitikát irányítani. Azonnal kinyilvánította, hogy 
„szíve szerint nagyanyja politikáját” követi, amivel jelezte, hogy belpolitikájá-
ban az orosz állam átalakításának, a reformok bevezetésének a híve, illetve kül-
politikájában is megőrzi a katalini tradíciókat, azaz változtat az I. Pál által köve-
tett külpolitikai kurzuson. A változtatás szükségességét a következőkkel indokol-
ta követi utasításában: „Trónra lépvén érzékeltem, hogy politikai kötelezettségek 
 
3  Vnyesnyaja polityika Rosszii 19 i nacsalo 20 veka, (a továbbiakban: VPR). Dokumenti Rosszijsz-

kovo Minyisztyersztva Inosztrannih gyel. Szer. I. t. 1. Moszkva, 1960. Dok. 3. Alekszandr I 
poszlu v Sztokgolme A. Ja. Budbergu (9 (21) aprelja 1801 g.), 18–19.; Ragsdale, Hugh: Prosz-
viscsonnij abszolutizm i vnyejnyaja polityika Rosszii v 1762–1815 godah. Otyecsesztvennaja 
isztorija, (2001) no. 3. 15. 

4  A konvenció tartalmát lásd részletesen in: VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 9. Anglo-russzkaja morszkaja 
konvencija, (5 (17) ijunyja, 1805 g.), 28–39. 

5  VPR. Szer. I. t. 1. Prim. 20. 699. 
6  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 12. Alekszandr I poszlannyiku v Berline A. I. Krjudeneru (5 (17) ijulja 

1801 g.), 49–50.  
7  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 12. 50.  
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kötnek, melyekből egész sor ellentmond az állam érdekének”.8 Nyomasztották 
apja koalíciós kötelezettségvállalásai, azoktól akart mihamarabb megszabadulni, 
így első diplomáciai lépései az apja által teremtett külpolitikai nehézségekre 
adott válaszai voltak. 

1801 elején a második koalícióban elszenvedett orosz sikertelenségek hatásá-
ra a külpolitikára befolyással bíró politikai körökben az volt az általános nézet, 
hogy az adott körülmények között az izolációs politika szolgálja leginkább az 
orosz érdekeket a nemzetközi küzdőtéren. Ennek megfelelően az Orosz Biroda-
lom maradjon távol az Európát megrázó konfliktusoktól, és a kabinet úgy létesít-
sen kapcsolatot az európai államokkal, hogy egyetlen hatalom se élvezzen el-
sőbbséget az Oroszországgal kialakított együttműködési rendszerben. Az európai 
ügyektől való maximális elhatárolódást Nyikolaj Petrovics Rumjancev (1754–1826) 
gróf köre fogalmazta meg a legmarkánsabban, és ezzel a koncepcióval a kül-
ügyekben tapasztalatlan fiatal uralkodó is rokonszenvezett. Sándor azonban nem 
akart szembeszegülni anyjával, Marija Fjodorovnával és annak támogatóival sem, 
akik a Poroszországhoz való közeledést szorgalmazták. Mindkét udvari csopor-
tosulás egyetértett abban, hogy az angol–orosz szövetségkötés Oroszország szá-
mára nem előnyös. Azzal érveltek, hogy a két állam érdekei ütköznek a keleti 
kérdésben, elsősorban a Földközi-tenger keleti medencéjében, és az Oszmán Bi-
rodalom irányában követett eltérő politikájuk miatt konfrontálódni fognak, emel-
lett Anglia belső politikai válsággal is küzd, tehát nem célszerű társulni vele.9  

A Külügyi Kollégium élén álló Nyikita Petrovics Panyin az orosz külpolitika 
irányításáról vallott elképzeléseit az „Orosz Birodalom politikai rendszeréről”10 
című tervezetében fejtette ki, és I. Sándor trónra lépését követően, 1801 márciu-
sában a feljegyzését az uralkodó rendelkezésére bocsátotta. I. Sándorral egyet ér-
tett abban, hogy a fő cél a béke fenntartása legyen, viszont nem támogatta azt az 
elképzelést, hogy Oroszország kimaradjon az európai ügyekből, hogy önelszige-
telő politikát folytasson. Panyin hangsúlyozta, hogy Oroszország érdekeit úgy 
tudja érvényesíteni az európai ügyekben és a keleti kérdésben egyaránt, ha kap-
csolatot létesít a környező államokkal. Olyan viszonyrendszer kimunkálását tar-
totta jónak, amely biztosítja Oroszország számára a megfelelő helyet, hogy meg-
akadályozza az erőegyensúly felbomlását Európában. Kiemelte, hogy az Orosz 
Birodalom a nagyhatalmi statusáról semmiképpen sem mondhat le, hiszen az 
nyújtja számára az ellensúlyozás lehetőségét az egymással vetélkedő Nagy-Bri-
tannia és Franciaország ellenében. Ezért tartotta fontosnak az Ausztriával és Po-
roszországgal történő szövetség létesítését, amelyre nézete szerint az orosz tró-
non bekövetkezett változás után Bécs és Berlin egyaránt törekszik. Panyin 
 
 8  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 12. 50. 
 9  Sljapnyikova, Je. A.: Nyikita Petrovics Panyin. Voproszi isztorii, (2008) no. 3. 66. 
10  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 16. Zapiszka priszutsztvujuscsevo v Kollegii inosztrannih gyel N. P. 

Panyina o polityicseszkoj szisztyeme Rosszijszkoj imperii (Nye rannyeje vtoroj polovini marta, 
nye pozdnyeje 16 (28) ijulja 1801 g.), 62–72. 
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Ausztria és Poroszország vonatkozásában így részben Marija Fjodorovna köré-
nek elképzelésével azonosult, viszont azzal, hogy határozottan támogatta a Lon-
donnal való kapcsolatfelvételt, az uralkodó és fiatal tanácsadói által képviselt 
koncepció mellé állt.11 Panyin azzal érvelt, hogy az Angliával történő szakítás je-
lentős gazdasági veszteséget okozott Oroszországnak, ezért szükséges a két ál-
lam közötti viszony mihamarabbi normalizálása. Az angol–orosz ellentét felol-
dását megoldhatónak tartotta, és hamarosan a tények őt igazolták, mert aránylag 
rövid idő alatt elérte, hogy aláírják az angol–orosz konvenciót. 

I. Sándor az elé tárt álláspontok alapos mérlegelése után „fiatal barátai” – P. 
A. Sztoganov, Ny. Ny. Novoszilcev, V. P. Kocsubej, A. A. Czartoryski – segít-
ségével látott hozzá Oroszország új külpolitikai programjának a kimunkálásá-
hoz.12 A cár tanácsadó testületének számító, „fiatal barátaiból” álló Titkos Bi-
zottság (Nyeglasznij Komityet) ülésein, összejövetelein 1801 áprilisától élénk vi-
ta folyt arról, milyen legyen az új orosz külpolitika. Az általuk vázolt elképzelé-
seket Novoszilcev foglalta össze 1801. július 10-én.13 A „ragyogóan megszer-
kesztett” jegyzőkönyvből kiviláglik, hogy a „fiatal barátok” összességében a Pa-
nyinéhoz közeli nézeteket vallottak, a tervezetéhez hasonló programot körvona-
laztak. Az uralkodóval egyetértésben úgy vélték, hogy a béke fenntartása szem-
pontjából az a legjobb, ha az Orosz Birodalom kimarad a koalíciókból, mert úgy 
nem sodródhat háborúba. Czartoryski ellenezte a szövetség létesítését Ausztriá-
val és Poroszországgal, mert azt feltételezte, hogy ezek az államok a jövőben 
Oroszországra támadnak. Ausztria és Poroszország ellensúlyozására a nyugati 
német államok szövetségének létrehozását szorgalmazta, illetve Ausztria befo-
lyásának gyengítése érdekében a Szárd-Piemonti Királyság megerősítése mellett 
érvelt.14 Novoszilcev fontosnak tartotta, hogy az orosz külkapcsolatok átgondol-
tak legyenek. Sándor leginkább Kocsubej elképzelésével azonosult, aki azt fejte-
gette, hogy az orosz kabinetnek „nem kell semmilyen kötelezettséget vállalnia, 
mint ahogyan azt már a megboldogult cárnő is tette. Nem szabad külső kötele-
zettségeivel kompromittálnia magát, csupán Angliával kell kereskedelmi kapcso-
latot létesíteni”.15 Szerinte Oroszország felvirágoztatása attól függ, hogy milyen 

 
11  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 16. 71–72.; Sljapnyikova: Nyikita Petrovics Panyin 66. 
12  A „fiatal barátok” segítették Sándort reformtevékenységében. P. A. Sztroganov 29 éves, A. A. 

Czartoryski 31 éves, V. P. Kocsubej 33 éves, Ny. Ny. Novoszilcev 39 éves volt. Uszpenszkij, V. 
Sz.: Pavel Alekszandrovics Sztroganov. Voproszi isztorii, (2000) no. 7. 95. Lásd részletesen: 
Uszpenszkij: Pavel Alekszandrovics Sztroganov 85–104.; Kriszany, M. A.: Adam Jezsi Csar-
toriszkij. Voproszi isztorii, (2001) no. 2. 58–67.; Kennedy Grimsted, Patricia: The Foreign Mi-
nisters of Alexander I. Political Attitudes and the Conduct of Russian Diplomacy, 1801–1825. 
London, 1969. 

13  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 15. Protokol zaszedanyija Nyeglasznovo komityeta (10(22) ijulja 1801 
g.), 59–62. 

14  Kriszany: Adam Jezsi Csartoriszkij 61.; Kukiel, M.: Czartoryski and European Unity 1770–
1861. New Jersey, 1955. 35. 

15  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 15. 60. 
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viszonyt ápol Nagy-Britanniával. Az orosz kabinet olyan programot dolgozzon 
ki és realizáljon, amely lehetővé teszi számára, hogy Franciaország becstelen tö-
rekvéseit visszaszorítsa, Ausztria és Poroszország vetélkedését féken tartsa, és 
megőrizze az Oszmán Birodalom épségét. Sándor egyetértett vele és osztozott 
végkövetkeztetésében is, miszerint „Oroszország lemond az expanzióról, hiszen 
mostanra természetes határait elnyerte, így számára – jelenlegi kiterjedése foly-
tán – nem szükségeltetik a további terjeszkedés.”16  

Az uralkodó és „fiatal barátai”, valamint Panyin is arra a következtetésre ju-
tottak, hogy az európai erőegyensúly fenntartását kell biztosítani. A béke megte-
remtése és tartóssá tétele érdekében Oroszországnak le kell mondania a háború-
ról és a további expanzióról. Panyin azt hangsúlyozta, hogy a béke és az egyen-
súly megteremtése Európában csak szövetséges rendszerben lehetséges, és meg-
nevezte Oroszország „természetes szövetségeseit”, amelyek véleménye szerint 
Ausztria, Poroszország és Nagy-Britannia lehetnek. Kocsubej ezzel szemben azt 
vallotta, hogy az Orosz Birodalomnak nincs szüksége szövetségesekre, elszigete-
lődhet Európától a külpolitikájában, és szabadon eldöntheti, melyek azok az eu-
rópai államok, amelyekkel kapcsolatot kíván létesíteni, mivel elsősorban a gaz-
dasága miatt van szüksége Európára. Az elképzelését az uralkodó is támogatta. 

I. Sándor uralkodása kezdetén kidolgozott külpolitikai koncepciók közül két-
ségtelen, Panyiné volt az átgondoltabb, mert abban az európai viszonyokat és az 
Orosz Birodalom helyzetét a nemzetközi kapcsolatok rendszerében reálisabban 
ítélte meg. I. Sándor és „fiatal barátai” által körvonalazott politikát úgy jellemez-
hetjük, hogy az egy ideiglenes taktika volt, amely utólag a „szabad kéz politiká-
ja” megnevezést kapta. Az elképzelésük, hogy Oroszország valamennyi szövet-
ségből kimaradjon, utópikusnak tűnik az akkor Európában végbemenő változá-
sok, lezajló események közepette, és a fiatal uralkodó, valamint barátai naivitását, 
illetve járatlanságukat mutatja az orosz külpolitikában. 1801. február 9-én Fran-
ciaország megkötötte a békét Ausztriával Lunéville-ben, amely megszilárdította 
Napóleon helyzetét Európában, és egyben Európa legerősebb hatalmává tette 
Franciaországot, politikai és katonai értelemben egyaránt. Oroszországnak meg 
kellett őriznie nagyhatalmi pozícióját és meg kellett tartania a nemzetközi ügyek-
re a befolyását, úgy kellett cselekednie, hogy az angol–francia konfliktusból ki-
maradjon, baráti viszonyt létesítsen Angliával, és ne ütközzön össze Napóleonnal. 
Ehhez Oroszországnak csökkentenie kellett katonai aktivitását a kontinensen, va-
lamint az orosz diplomáciának a keleti kérdésben a Földközi-tenger keleti me-
dencéjében kialakult helyzet problémáit kellett megoldania.17 Az orosz kabinet 
kitartott az Oszmán Birodalom integritása mellett a keleti kérdésben, az orosz–
török viszony az 1799-es szövetségen nyugodott, amelyet még I. Pál kötött. Az 
új külpolitikai programba belefogalmazták, hogy az Oszmán Birodalom épségét 

 
16  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 15. 60. 
17  Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii, 33. 
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meg kell őrizni, és törekedni kell a jószomszédi kapcsolat továbbfejlesztésére. Ez 
az elképzelés II. Katalin uralkodásának utolsó éveiben körvonalazódott, amit Pál 
is követendőnek tartott. I. Sándor az európai udvarokban szolgálatot teljesítő kö-
veteihez küldött első instrukciójában török politikáját azzal indokolta, hogy poli-
tikai rendszerének egyik elvéből következik: „mindig minden erőmmel úgy cse-
lekedjek, hogy megőrizzem az államot [Oszmán Birodalmat], amelynek gyenge-
sége és rossz irányítása értékes garanciája a mi biztonságunknak”.18 I. Sándor 
arra törekedett, hogy Angliához és Franciaországhoz hasonlóan, diplomáciai 
eszközökkel szilárdítsa meg a befolyását az Oszmán Birodalomban, a Földközi-
tenger keleti medencéjében és a Balkánon. 

Tehát I. Sándor uralkodása kezdetén kialakított külpolitikai program teljessé-
gében azt tartalmazta, hogy az orosz kormány Oroszország helyzetét a kontinen-
sen az európai államokkal létesített megállapodásokkal és konvenciókkal szabá-
lyozza és stabilizálja. Szentpétervár így, a megkötött egyezményei révén, az eu-
rópai ügyek centrumává válik, az európai politika fonalai az orosz diplomaták 
kezében futnak össze. Oroszország ezáltal a nemzetközi ügyek központja lehet, 
és a háborús konfliktusok a diplomácia eszközeivel megakadályozhatóak. Ter-
mészetesen az orosz katonai erő a háttérben döntő hatással bírna, de a főszerepet 
a diplomácia és a diplomaták játszanák.19 Ennek megfelelően I. Sándor első kül-
politikai lépése az volt, hogy helyreállítsa a diplomáciai kapcsolatot Angliával 
(1801. június 5.), baráti viszonyt létesítsen Ausztriával és Poroszországgal, békét 
írjon alá Franciaországgal, amelyre hosszú ideig elhúzódó tárgyalásokat követő-
en 1801. október 8-án került sor.20 Az orosz kormány úgy gondolta, hogy olyan 
francia–orosz érdekeket érintő kérdésekben (Itália, német államok, Közel-Kelet) 
kötnek megállapodásokat Franciaországgal, amelyek garantálják a jó viszonyt a 
két állam között, és egyben biztosítják az európai stabilitást. Az 1801. október 
10-én aláírt titkos konvenció lényegében ezt tartalmazta.21 Ám az orosz kabinet 
az elképzelését nem tudta válóra váltani, az orosz diplomácia kudarcot vallott a 
francia–orosz tárgyalásokon. I. Sándornak nem sikerült megegyezések rendsze-
rével elérnie, hogy szabályozza Napóleon mozgásterét az európai ügyekben. 
1801 őszére az Angliával és Franciaországgal megkötött szerződések stabilizál-
ták az I. Pál alatt a francia szövetségben ingataggá vált orosz külpolitikát, I. Sán-

 
18  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 12. 54. 
19  Ragsdale: Proszvescsonnij abszoljutizm i vnyesnyaja polityika, 13.  
20  Lásd a békét részletesen: VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 21. Russzko-francuzszkij mirnij dogovor, 

Parizs, 26 szentyjabrja (8 oktyjabrja) 1801 g., 95–97. 
21  Titkos megállapodás szövege in VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 22. Ruszko-francuzszkaja szekretnaja 

konvencija, Parizs, 28 szentyjabrja (10 oktyjabrja) 1801 g., 98–101., valamint VPR. Szer. I. t. 1. 
Dok. 23. Pojasznyityelnaja gyeklaracija k russzko-francuzszkoj szekretnoj konvencii 28 szenty-
jabrja (10 oktyjabrja) 1801 g.), 101–102. A szerződéseket és a kiegészítő megállapodásokat A. I. 
Morkov és Talleyrand írták alá.  
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dor hozzákezdhetett a belső problémák megoldásához, az orosz állam megrefor-
málásához.22 

Oroszország önelszigetelő, izolációs politikája 1803 végéig volt tartható. 
1802. március 25-én Anglia és Franciaország között Amiens-ben létesített béke 
rövid életű volt. 1803. május 12-e után ismét kiújultak a harcok a két állam kö-
zött. Az orosz külpolitika fő tengelye a megváltozott körülmények közepette Kö-
zép-Európa kellett legyen. Megnőtt a szerepük a német államoknak Oroszország 
Európa-politikájában, egyrészt azért, mert Oroszországgal szomszédosak voltak, 
és ez az orosz határ védelme szempontjából egyre fontosabbá vált, másrészt a ve-
lük való kapcsolattartás nagyobb mozgásteret biztosított az orosz diplomácia 
számára a nemzetközi küzdőtéren. Pétervár ugyanazt a viszonyt akarta fenntarta-
ni Közép-Európában, amelyet az 1779-es tescheni béke rögzített Ausztriának és 
Poroszországnak a német államok feletti befolyás megszerzéséért folytatott ver-
sengése féken tartására. Akkor a békét Oroszország Franciaországgal együtt ga-
rantálta.23 A fő feladat, amelyet az orosz kormány maga elé tűzött, az lett, hogy 
megakadályozza a francia befolyás növekedését a térségben, a német államokban. 
I. Sándor azt tartotta szükségesnek, hogy olyan korlátot (barriert) építsen a német 
államokból, amely képes útját állni a francia terjeszkedésnek. Oroszország nem 
engedhette Ausztria leigázását és széthullását, mert azzal az a reális politikai erő 
tűnt volna el az európai küzdőtérről, amelyre a Napóleon ellenes politikájában 
támaszkodhatott. Tulajdonképpen a napóleoni háborúk egész időszakában az orosz 
diplomácia előtt ez a feladat állt. Ugyanez volt az álláspont Poroszországgal kap-
csolatban is. Oroszország a legitimizmus (ami ekkor a nemzetközi megállapodá-
sok betartását jelentette) és az erőegyensúly elvét alkalmazva igyekezett csele-
kedni a német államok esetében, amit a francia expanzió hatására bekövetkezett 
változások után a szövetségesek keresésének és a szövetségkötésnek a politikájá-
ra cserélt.24 Az orosz diplomácia pedig intenzív tárgyalásokba kezdett annak ér-
dekében, hogy katonai szövetséget hozzon tető alá Poroszországgal, majd 1803 
decemberében Ausztriával. Miután Oroszország a két német állam, Ausztria és 
Poroszország között feszülő ellentéteket feloldani nem tudta, és együtt egy Na-
póleon ellenes koalícióban nem számolhatott velük, előtérbe került az angol–
orosz szövetség létesítésének lehetősége. Az angolok megkeresésére korábban az 
oroszok nemet mondtak, azzal indokolták a döntésüket, hogy ilyen koalíció meg-
szervezésének még nem jött el az ideje. Az 1804-ben bekövetkezett drámai ese-
mények (az Enghieni herceg kivégzése) siettették a folyamatot, 1805 tavaszán 
tárgyalások kezdődtek Londonban angol–orosz szövetség megkötéséről, amelyet 
hamar tető alá hoztak, 1805. április 11-én aláírták a megállapodást, amely An-

 
22  Ragsdale: Proszvescsonnij abszoljutizm i vnyesnyaja polityika, 13. 
23  Schroeder, P. W.: Transformation of European Politics. Oxford, 1994. 29. 
24  Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii, (1995), 40. 
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gol–orosz szövetségi konvenció a béke helyreállításának módjáról Európában 
címet viselte.25  

A megállapodás feltételeit hamar kidolgozták. A tengeri hajózás jogi normái-
ban, a Földközi-tenger keleti medencéjének kérdésében, valamint a Nápolyi Ki-
rályság ügyének rendezésében egyetértésre jutottak. A Nápolyi Királyság függet-
lenségének kérdése mind a két fél érdekében állt. Londonban nem Hannovernek és 
a Balti-tenger térségének, hanem Közel-Keletnek a problémája került a figyelem 
középpontjába. Az angol kabinetet nyugtalanította egy esetleges francia partraszál-
lás lehetősége Albániában, vagy Moreában. A Hanza-városok és a Baltikum így 
kisebb jelentőséggel bírtak. Oroszország megvitatta Angliával Málta ügyét is.  

Az angol kabinet az erőegyensúly megtartására törekedett, és miután a legna-
gyobb kereskedelmi flottával rendelkezett, célja a kereskedelmi útvonalainak 
biztosítása volt. A koalíció pénzelése központi helyet foglalt el az angol külpoli-
tikában, ami nélkül egyébként a kontinens államai nehéz helyzetbe kerültek vol-
na a Napóleon elleni küzdelmükben. Az angol kormányt mindennél jobban a 
gazdasági érdekei érdekelték. A kontinentális nagyhatalmak a befolyásukat dip-
lomáciai eszközökkel vagy háborúval érték el, Anglia gazdasági és kereskedelmi 
hegemóniájával biztosította azt. London az európai erőegyensúly elvét másképpen 
értelmezte, mint Szentpétervár. Miközben együtt harcoltak Franciaország ellen, 
Anglia saját érdekeit tartotta szem előtt, azaz azt, hogy számára megfelelően gyen-
gítse meg Franciaországot, és kevéssé vette figyelembe az orosz érdekeket. Anglia 
és Oroszország kapcsolata rávilágít arra, hogy nem elég egy közös ellenség, hogy a 
szövetségesek teljes egyetértésben cselekedjenek és megbízzanak egymásban. A 
harmadik koalíció előkészítése során Anglia és Oroszország között az ellentmon-
dást az okozta, hogy az európai problémák lényegét eltérően értelmezték. Mind-
ketten meg akarták gyengíteni Franciaország helyzetét a kontinensen, de Anglia 
jobban, mert tartott annak kontinentális hatalmától. Oroszország viszont ellensúlyt 
látott Franciaországban Angliával szemben, így kevésbé akarta meggyengíteni. 
Anglia Ausztriát és Poroszországot is be szerette volna vonni a koalícióba, és erő-
feszítéseikért nagylelkűen kompenzálta volna mindkét államot. Oroszország nem 
akart erős német államokat a határai közelében. Végül kompromisszumra jutottak. 
1805 nyarán Svédország, és Ausztria is csatlakozott a szövetséghez. Poroszor-
szág viszont kihátrált azzal, hogy tartja magát az 1795-ös bázeli békében foglal-
takhoz, és számára előnyös a semleges politika Franciaország irányában.  

Az angol–orosz szövetség, amely a harmadik koalíció alapját adta, több okból, 
szempontból is fontos állomásnak számít az adott időszak orosz külpolitikájában. 
Egyértelművé vált, hogy Oroszország az európai eseményekből nem maradhat ki, 
az izolációs politika önelszigetelést hozna, amit ilyen katonai potenciállal ren-

 
25  A megállapodás teljes szövege in VPR. Szer. I. t. 2. Moszkva, 1961. Dok. 117. Anglo-russzkaja 

szojuznaja konvenciaja o merah k usztanovlenyiju mira v Jevrope (30 marta (11 aprelja) 1805 
g.), 355–377. 
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delkező nagyhatalom nem engedhet meg magának. Továbbá világossá vált az is, 
hogy az orosz érdekeket sértő francia terjeszkedést az orosz kormány a diplomá-
cia eszközeivel nem tudja feltartóztatni. Az angol–orosz megállapodások tárgya-
lásaira I. Sándor által készített „Titkos utasítás”-ban körvonalazódott Európa jö-
vőjével kapcsolatos orosz elképzelés is, egy sajátos egység eszme az európai 
nagyhatalmak és államok együttműködésére.26 Az orosz uralkodó ezt a gondolatot 
fejlesztette tovább, és valósította meg a bécsi kongresszuson a Szent Szövetség 
megalkotásával.27  A harmadik koalíció megszervezése háborút jelentett Orosz-
ország számára. I. Sándor a háborúba lépése erkölcsi igazolását is megfogalmazta 
a „Titkos utasítás”-ában. Hangsúlyozta, ha érdeke megköveteli Oroszországtól, 
hogy lépje át a határt és avatkozzon be Európa ügyeibe, akkor azt a dolgok olyan 
rendjének helyreállítása érdekében teszi meg, amely igazi hasznot hoz az embe-
riség számára, és garantálja a tartós békét Európában. Megfogalmazta a konkrét 
célokat: megsemmisíteni Napóleon Európa feletti hatalmát, visszaszorítani Fran-
ciaországot régi határai mögé, felszabadítani Szardíniát, Svájcot, Hollandiát, rá-
kényszeríteni Napóleont, hogy vonja ki csapatait a Nápolyi Királyságból, a né-
met államokból, hozzanak létre sorompóállamokat Franciaország határai mentén, 
elérni az Oszmán Birodalom integritásának biztosítását.28  

1804-től 1807-ig a Napóleon elleni küzdelem foglalta el a központi helyet az 
orosz külpolitikában. A harmadik (1805), majd a negyedik koalíció (1806–1807) 
katonai vereségei után Oroszország arra kényszerült, hogy elfogadja a francia 
szövetséget, és felvállalja annak terheit, a kontinentális rendszerhez csatlako-
zást.29  A tilsiti békekötés (1807. július 7–9.) után Oroszország mozgástere a 
nemzetközi küzdőtéren beszűkült, és a franciákkal való szövetség elégedetlensé-
get váltott ki a nemesség körében is. Tilsit és Erfurt (1808) volt I. Sándor első je-
lentékenyebb diplomáciai szerepvállalása. Meggyőzően és felkészülten képvisel-
te az orosz érdekeket. Az 1802-ben felállított modern Külügyminisztérium és fő-
leg külföldiekből álló diplomáciai testület egyre szervezettebben és eredménye-
sebben működött. A francia–orosz szövetség orosz körökben nem volt túl nép-
szerű, a lengyel kérdés és a kontinentális rendszer miatt egyre több nézeteltérés 

 
26  VPR. Szer. I. t. 2. Dok. 50. Szekretnaja insztrukcija Alekszandra I N. N. Novoszilcevu (11 (23) 

szentyjabrja 1804 g.), 138–151.; Dok. 51. Dopolnyityelnije zamecsanyija k szekretnoj insztruk-
cii Alekszandra I N. N. Novoszilcevu (11 (23) szentyjabrja 1804 g.), 151–154.; Adams, Mi-
chael: Napoleon and Russia. London, 2006. 84.  

27  Lásd bővebben: Bodnár Erzsébet: I. Sándor és az európai egység eszméje. Elképzelés és való-
ság. A Szent Szövetség. In: Uő.: Oroszország a 18–19. században. Tanulmányok. Budapest, 
2000. 56–72. 

28  VPR. Szer. I. t. 2. Dok. 50. 147. 
29  Bezotosznij, V. M.: Vnyesnyepolityicseszkij vibor Rosszii na geopolityicseszkom prosztransztve 

Jevropi v epohu 1812 goda. Otyecsesztvennaja isztorija, (2008) no. 2. 68.; Lásd még: Troickij, 
Ny.: Alekszandr I protyiv Napoleona. Moszkva, 2007. 166.; Lieven, Dominic: Russia against 
Napoleon: the True Story of the Campaigns of War and Peace. London, 2009. 96. 
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mutatkozott.30 A feszültségek végül háborúhoz vezettek. Napóleon gyors győze-
lemmel akarta Sándort visszakényszeríteni a tilsiti megállapodás feltételeihez, de 
oroszországi hadjárata kudarccal végződött. Az orosz kormány 1812 után vá-
laszthatott, hogy kilép a háborúból, vagy folytatja azt, és részt vesz Európa fel-
szabadításában, a napóleoni uralom felszámolásában. Sándor le akarta győzni 
Napóleont, a francia ügyet végleg le akarta zárni. „Napóleon, vagy én, én vagy ő, 
de együtt nem uralkodhatunk!”31 – jelentette ki. Az 1812-es hadjárat befejeztével 
nem ért végett az oroszok küzdelme, az folytatódott az 1813–1814-es években. A 
határon túli hadjárat meghozta a sikereket Oroszország számára, megerősödött a 
befolyása az európai ügyekre, megváltozott a státusa az európai viszonyrend-
szerben. Európa, illetve a világ legerősebb államaként béketeremtő, missziós po-
litikát vállalt magára. II. Katalin még Oroszország érdekeiért, I. Pál és I. Sándor 
már Európa érdekeiért harcolt.32  

A 19. század elejétől Oroszország és a nyugat-európai államok kapcsolatának 
fejlődésében és alakulásában – a francia forradalomnak és a napóleoni háborúk-
nak köszönhetően – jelentős módosulás ment végbe. Oroszország az 1812-es há-
borúja, majd a határon túli hadjárata után a sajátos nagyhatalmi pozíciójából ere-
dően arra törekedett, hogy az európai nagyhatalmak között meglévő viszony új-
jáépítésében, Európa rendjének újjászervezésében és kialakításában részt vegyen. 
I. Sándor és az orosz vezető politikai elit véleménye az volt, hogy az európai vi-
szonyok megújhodásának forrása Oroszország lesz, és Európa sorsának alakítá-
sában való részvételét úgy kezdték szemlélni, mint felülről küldött égi jelet. Az 
az elképzelés körvonalazódott, hogy az Orosz Birodalomnak és az orosz cárnak 
küldetése, missziója van Európában. I. Sándor már az 1812-es Napóleon felett 
aratott győzelmét az isteni gondviselés eredményeként emlegette, mely révén 
Oroszország kiválasztott állam lett, Európa számára tartós békét és új rendet ala-
kíthat ki. Egyre inkább az a nézet uralkodott el, hogy a nemzetek és államok fe-
lett egy magasabb erő áll, az dönti el a béke ügyét és I. Sándor kiválasztott ural-
kodója Európának, küldetése van. Egy általa kezdeményezett keresztényi össze-
fogás képes megszüntetni a francia forradalom és a napóleoni háborúk által elő-
idézett instabil állapotot Európában. 1814 tavaszától egyre erőteljesebben ezek 
az érzések vezérelték az orosz uralkodót és diplomáciáját.33 I. Sándor arra töre-
kedett, hogy az Európában betöltött új szerepét kihasználva összefogja az euró-
pai államokat, és a közöttük lévő kapcsolatokat új elvi alapokra helyezze. I. Sán-
dor a napóleoni háborúk lezárására hivatott bécsi kongresszuson az általa meg-
fogalmazott Szent Szövetség szándéknyilatkozatával egy sajátos európai össze-
fogást kezdeményezett, az európai államokat a keresztényi hit alapján fogta ösz-
 
30  Szolovjov, Sz. M.: Imperator Alekszandr I. Moszkva, 1995. 279–281.; Bezotosznij: Vnyesnye-

polityicseszkij vibor Rosszii 69. 
31  Idézi Ragsdale: Proszvescsonnij abszoljutizm i vnyesnyaja polityika, 19.  
32  Ragsdale: Proszvescsonnij abszoljutizm i vnyesnyaja polityika, 21. 
33  Bodnár Erzsébet: I. Sándor és az európai egység eszméje, 69. 
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sze. I. Sándor és az orosz vezető elit győztes nyugat-európai hadjárata után új 
módon viszonyult Európához, ez az új viszony jutott kifejezésre a Szent Szövet-
ség (1815. szeptember 26.) alapokmányában,34 és a Négyes Szövetség (1815. no-
vember 20.) dokumentumában is.  

A 18. század végétől az orosz külpolitika további új vonásokkal gazdagodott. 
A határon túli alkotmányos diplomáciát először I. Pál alkalmazta a gyakorlatban 
(1799-ben a Jón-szigeteknek adományozott alkotmány), de az orosz külpolitiká-
nak ez a tevékenysége I. Sándor uralkodása alatt erősödött fel (1809-ben a Finn 
Nagyhercegség, 1815-ben a Kongresszusi Lengyelország kapott alkotmányt), a 
napóleoni háborúkat követően ezt a politikát a nyugat-európai államokban is al-
kalmazták (Franciaország, dél-német államok).35 Egyrészt a cári Oroszország így 
alkalmazkodott az Európában végbemenő polgári megújhodáshoz, másrészt a 
bécsi kongresszus után külpolitikájában a politikai expanziót választotta, amely-
lyel a birodalmán belül a stabilitást, illetve a határain túl a befolyását kívánta az 
európai ügyekben megtartani. A másik régi/új vonás az orosz külpolitikában a 
vallási elkötelezettség tudatos vállalása volt. I. Pál a máltai lovagrend nagymeste-
reként avatkozott be a nyugat-európai eseményekbe, I. Sándor a keresztényi elve-
ket tartotta követendőnek az európai együttműködésben, a Szent Szövetségben.36 

A Szent Szövetség első évei nyugalmasan teltek Európában, véget értek a vé-
res háborúk. Az európai uralkodók államuk belső problémáinak rendezésével 
voltak elfoglalva. Azonban nem egészen így történt ez Oroszország esetében, I. 
Sándort az európai ügyek kötötték le, amelyeket az orosz belső modernizáció elé 
helyezett. Az orosz uralkodó külpolitikai aktivitását személyes ambíciói mellett 
objektív okok is motiválták. I. Sándor, bár nagy befolyással bírt az európai poli-
tikára, nem hitt szövetségeseinek megbízhatóságában. Béketeremtő szerepben 
egyesítette az európai uralkodókat, és ezt a presztízsét az európai ügyekben sze-
rette volna megtartani. Oroszország fő célja tehát a béke megőrzése maradt, hogy 
sértetlenek maradjanak az Orosz Birodalom európai határai, hogy helyreálljanak 
és fejlődjenek a Napóleon uralma idején szétszakadt politikai és gazdasági kap-
csolatok. Miután a bécsi kongresszus világosan kijelölte és rögzítette Európában 
a határokat, területi követeléseket megfogalmazni nem lehetett. Oroszország nem 
akart újabb területeket, nem akart háborúzni. Nyugati határainak védelmét az üt-
közőzóna szerepét ellátó Lengyelország mellett hatalmas hadereje biztosította, 
melynek jelentős részét ott, a nyugati határánál állomásoztatta.37 Eleinte Sándor 
sokat várt Európa politikájában a Négyes Szövetségtől, de az együttműködés ne-

 
34  VPR. Szer. I. t. 8. Moszkva, 1972. Dok. 231. Akt o Szvjascsennom szojuze, podpiszannij 

Francem I, Fridrihom-Vilgelmom III i Alekszandrom I (14 (26) szentyjabrja 1815 g.), 516–518. 
35  Groszul, V. Ja.: Rosszijszkij konsztitucionalizm za pregyelami Rosszii. Otyecsesztvennaja iszto-

rija, (1996) no. 2. 166. 
36  Orlik, O. V.: Alekszandr I i jevo „jevropejszkaja igyeja”. In Uő: Goszudarsztvennije ljugyi 

Rosszii pervoj polovini 19 veka: putyi i szugybi. Moszkva, 2000. 63. 
37  Orlik: Alekszandr I i jevo „jevropejszkaja igyeja”, 74–77. 



BODNÁR ERZSÉBET 

 

186

hézségei már az első években megmutatkoztak, a négy nagyhatalom nehezen tu-
dott közös nevezőre jutni a legfontosabb európai kérdések eldöntésében. A cár a 
kongresszusok munkájában aktívan részt vett és vezető szerepét 1820-ig meg is 
őrizte. Elképzelései a külpolitikáról már nem voltak olyan naivak és idealisták, 
mint uralkodása kezdetén. Jól érzékelte az Orosz Birodalom új helyzetét és erejét 
a nemzetközi kapcsolatokban, és világosan látta azt is, hogy súlyának növekedé-
se kiválthatja az európai hatalmak ellenérzését, és a Négyes Szövetségben egy 
szoros angol–osztrák barátság korlátozhatja Oroszország érdekeinek érvényesü-
lését. Ezért szorgalmazta már 1815-ben Franciaország felemelését a nagyok közé, 
amely végül 1818-ban következett be Aachenben. Az 1820-as évek forradalmi 
mozgalmai miatt egyre inkább Metternich hatása alá került, ezt a fordulatot szem-
lélteti, hogy aláírta a troppaui protokollt 1820-ban.38 

II. Katalin uralkodása idején a keleti kérdés (az Oszmán Birodalomhoz fűződő 
problémák halmaza) centrális helyet foglalt el az orosz külpolitikában. Az orosz 
terjeszkedő politika a keleti kérdésben az 1791. december 29-én (1792. január 9-
én) Jasiban kötött békével lezárult, II. Katalin az Oszmán Birodalommal a jó-
szomszédi viszony megteremtését és a területi épségének megőrzését tartotta szem 
előtt. I. Pál is folytatta ezt a politikát, sőt az orosz–török kapcsolatok történetében 
először neki sikerült baráti szerződést és szövetséget is kötnie 1799-ben. Az orosz–
török közeledést Napóleon egyiptomi expedíciója váltotta ki. Az orosz–török 
megállapodás középpontjában a tengerszorosok kérdése került, és az egyezmény 
értelmében az orosz hadiflotta számára szabaddá vált a tengerszorosok használa-
ta, amely I. Sándor uralkodása idején, 1805-ben megerősítést nyert, igaz csak 
egy rövid időre. Az orosz hadiflotta jelenléte, a szorosok szabad használata Orosz-
ország súlyának növekedését hozta a Földközi-tenger keleti medencéjében.39  

Ny. P. Panyin, I. Sándor és „fiatal barátai” a kezdetektől valamennyien az Osz-
mán Birodalom integritása mellett álltak ki. Panyin azon a véleményen volt, 
hogy „támogatni kell […] az Ottomán Portát”.40 I. Sándor is úgy ítélte meg, hogy 
„a maga gyengesége, és ennek az államnak a rossz igazgatása hozzájárul ahhoz, 
hogy egészében létezése hasznos legyen Oroszország számára”.41 Az Oszmán 
Birodalom hasznos létezését megfogalmazó koncepció mellett jól megfért az 

 
38  Orlik, O. V.: Rosszija v mezsdunarodnih otnosenyijah 1815–1829. Ot Venszkovo kongressza do 

Adrianopolszkovo mira. Moszkva, 1998. 42.; Bodnár Erzsébet: I. Sándor: reformer és diploma-
ta. In Uő.: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század első felében. Tanul-
mányok. Budapest, 2008. 191. 

39  Orlik: Rosszija v mezsdunarodnih otnosenyijah 1815–1829, 75.; Bodnár: A keleti kérdés az 
orosz külpolitikában a 19. század elején, In: Uő.: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpoliti-
kában a 19. század első felében. Tanulmányok. Budapest, 2008. 77. 

40  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 16. Zapiszka priszutsztvujuscsevo v Kollegii inosztrannih gyel N. P. 
Panyina o polityicseszkoj szisztyeme Rosszijszkoj imperii (Nye rannyeje vtoroj polovini marta, 
nye pozdnyeje 16 (28) ijulja 1801 g.), 72. 

41  VPR. Szer. I. t. 1. Dok. 78. Alekszandr I poszlannyiku v Gaage G. O. Stakelbergu (16 (28) maja 
1802 g.), 213. 
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orosz kormány azon törekvése is, hogy a török uralom ellen szerveződő moz-
galmak vezetőit támogassa és segítségükkel a Balkán-félszigeten és a Kaukázus-
ban a befolyását tovább erősítse. A védnöki szerep felvállalása42 és a független-
ségi küzdelmek segítése ellenére a külpolitikájában kitartott a Portával a baráti 
viszony fenntartása, valamint a Balkánon a status quo megőrzése mellett, és ez 
realizálódott az 1805 szeptemberében megkötött orosz–török megállapodásban 
is.43 A keleti kérdésben ez a békés török orientáció 1806-ig volt tartható. Az 
1806-os orosz–török háború kitöréséhez elsősorban Napóleon sikeres európai 
háborúi és az Oszmán Birodalomban erősödő francia befolyás vezettek. Az 
orosz–török háborút a bukaresti béke zárta le 1812. március 16-án. A bécsi kong-
resszuson a keleti kérdés nem került elő.  

1815 után Oroszország arra törekedett a keleti kérdésben követett politikájá-
ban, hogy megszilárdítsa az előző ötven év során az Oszmán Birodalom ellen ví-
vott háborúiban elért eredményeit, és tovább próbálja erősíteni befolyását a bal-
káni népek körében. Oly módon is, hogy Ausztriát és Angliát megelőzve képvi-
selje problémáik rendezését a Portánál. Az orosz kormány a 20-as években tarta-
ni is tudta ezt a politikáját, és vitás kérdéseit az Oszmán Birodalommal bilaterális 
szerződésekben igyekezett rendezni.44 A görög felkelés (1821) után változott 
meg a helyzet, bár eleinte az orosz diplomácia visszafogottan politizált, miután 
az érdekelt nagyhatalmak a keleti krízis feloldását az Oszmán Birodalomra bíz-
ták, és fékezték Oroszország aktív politikáját a Balkánon. 1825-ben I. Sándor 
meghalt, I. Miklós (1825–1855) elődjénél jóval határozottabban látott a keleti 
válság megoldásához.45 I. Sándor uralkodása idején az európai ügyekben és a ke-
leti kérdésben követett politika, némi változásokkal, I. Miklós uralkodása idején 
is érvényben maradt.  

 
42  Az orosz kormány az 1774-es kücsük-kajnardzsai békében szerzett protektori jogát a balkáni ál-

lamokhoz fűződő kapcsolata erősítésére használta, és arra hivatkozva képviselte az Oszmán Bi-
rodalomban élő keresztények érdekeit. 

43  A megállapodás teljes szövegét lásd: VPR. Szer. I. t. 2. Dok. 184., Russzko-tureckij szojuznij 
oboronyityelnij dogovor, Konsztantyinopol, (11 (23) szentyjabrja 1805 g.), 582–594. 

44  Orlik: Rosszija v mezsdunarodnih otnosenyijah 1815–1829, 87–90.  
45  Lásd részletesen: Bodnár: Oroszország keleti törekvései, 1792–1830, In Uő.: A keleti kérdés és 

a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század első felében. Tanulmányok. Budapest, 2008. 125–
128.  
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ADALÉKOK A GRAEFL CSALÁD  
19. SZÁZAD ELEJI TÖRTÉNETÉHEZ1 

(Egy dokumentum értelmezési lehetőségei) 
 
 
 

 
Eddig három alkalommal írtam a Graefl családról.2 Több, mit tizennyolc évvel 
ezelőtt elsődlegesen Graefl Károlynak és családjának történetét dolgoztam fel. A 
testvérnek, Józsefnek az életéből ekkor még csak az 1848-as szerepvállalását, il-
letve a szabolcsi birtokszerzését, majd ottani politikai karrierjét tudtam bemutat-
ni. A tizenegy évvel ezelőtti tanulmányomban és a szintén ekkor írt szócikkem-
ben, köszönhetően a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Levélárban folytatott kutatásaimnak, már bővebb ismereteim lettek Graefl 
Józsefről is, azonban életének a forradalom előtti történetét (ugyan úgy, mint a 
családjáét) továbbra is csak foltokban tudtam felvillantani.3  

Mielőtt rátérnék a Graefl család 19. század eleji történetének ismertetésére, 
summásan összefoglalom a család eddig ismert két tagjáról azokat a legfonto-
sabb adatokat, amelyeket eddig sikerült feltárni. 

Amit biztosan tudtunk eddig is, hogy: 
József, akinek a neve bekerült a magyar köztörténetbe 
– 1813. október 6-án született Szolnokon,  
– Anyját Lakner (Lachner, Lacner, Lachler) Annának hívták, s apjának ház-

tulajdona volt Szolnokon, 

 
1  A családnév a forrásokban általában Graefl, Gräfl, Graëfl és Grefli alakokban fordul elő, azon-

ban a 19. század közepétől a Graefl változat állandósult. 
2  Á. Varga László: A Graefl család felemelkedése. Különös tekintettel annak újnemesi ágára. In: 

Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Rendi társada-
lom – Polgári társadalom. Supplementum. Szerk. Á. Varga László. Debrecen, 1995. 31–39.; Á. 
Varga László: Graefl József. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti 
almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Budapest, 2002. 322–324.; Á. Varga László: Graefl József. 
(A szolnoki polgári házból a szabolcsi főispáni székbe.). In: Historia est … Írások Kovács Béla 
köszöntésére. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2002. 437–448.  

3  A szolnoki levéltári kutatásaimban nagy segítségemre volt Cseh Géza levéltáros, illetve a nyír-
egyházi anyagfeltárásomat nagyban megkönnyítette, hogy az ezen év augusztusában 94 éves 
korában elhunyt Margócsy József irodalomtörténész, a nyíregyházi főiskola egykori főigazgató-
ja rendelkezésemre bocsátotta Graefl Józsefre vonatkozó jegyzeteit. 



Á. VARGA LÁSZLÓ 190

– Jogi tanulmányait előbb Kecskeméten, majd a pesti egyetemen végezte,4 s 
1836-ban avatták ügyvéddé, 

– Egyik védőügyvédje volt azoknak a szolnoki lakosoknak, akik 1837-ben 
fellázadtak a város földesura, az óbudai-visegrádi koronauradalom ellen. 
Az uradalom a lázadást megtoroltatta, s közel hatvan iparost és jobbágyot 
megfenyíttetett, közülük többeket a város főterén, több ezer ember jelen-
létében megpálcáztatott, illetve megvesszőztetett, vagy ítéltetett el több-
kevesebb idejű szabadságvesztésre. Graefl mindent megtett az elítéltek 
felmentése érdekében, amit el is ért, miközben a védelem miatt őt magát is 
perbe fogták, s három évig kellett védekeznie az ellene indított ügyészi el-
járás miatt, 

– 1839-től Pesten ügyvéd, s egyre nagyobb hírnévre, egyben jelentős va-
gyon is szert tett, hiszen már 1846-ban a Terézvárosi Gyár utcában 8l50 
pengőforintért egy telket és házat vásárolt,  

– Egyre inkább a liberalizmus lelkes hívévé, Kossuth követőjévé vált, s ak-
tív tagja lett a pesti radikális körnek, 

– A forradalom győzelme után, 1848. április 29-én Kossuth kinevezte a 
Pénzügyminisztérium álladalmi javak úrbéri osztálytanácsosává, 

– 1848. június 17-én harcba szállt Pest város főbírói székéért. Előbb vesz-
tett, majd a liberális sajtó nyomásának köszönhetően, a konzervatívok je-
löltjeként megválasztott Szász Mátyás lemondott, s helyette ő lett a főbíró, 

– 1848. június 26-án az első népképviseleti választáson a szolnokiak hálájuk 
jeleként az ügyükben 1837-ben kifejtett nemes tevékenységéért, a kerület 
népképviselőjévé választották Havasy Kázmér szolgabíró ellenében, 

– A pesti főbírói tisztséget 1849. január 12-éig biztosan betöltötte, majd ezt 
követően az osztrákok megfosztották beosztásától,  

– Debrecenben csak 1849. március 23-án jelent meg a képviselőház ülésén, 
s mivel távolmaradásának indokát a Ház nem találta kielégítőnek, április 
28-án azt közölték Heves- és Külső-Szolnok vármegye közönségével, 
hogy Graeflt követségi tisztségéről lemondottnak tekintik, 

– A forradalom leverését követően az osztrákok vizsgálatot indítottak ellene, 
amelyet 1849 decemberében megszüntettek (császári kegyelmet kapott), 
mivel a debreceni „lázadó” ünnepségeken már nem vett részt, 

– Ebben az időszakban a Heves-Külső-Szolnok vármegyei Kengyel pusztán 
lakott és gazdálkodott, 

 
4  Ezen adatokat csak könyvészeti források említik. Levéltári dokumentumok sajnos jogi tanulmá-

nyaira vonatkozóan nem maradtak fenn. A „Kecskeméti Egyetemes Református Jogakadémia 
iratai” csak 1861-től vannak meg, a Pesti Egyetemen 1825 után doktori vizsgát tettek adatbázi-
sában pedig nem szerepel a neve. Az utóbbi adat közléséért köszönettel tartozom az ELTE Le-
véltára igazgató-helyetteségnek, Varga Júliának. 
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– Az 1850-es évek elején, a Szabolcs vármegyei Tiszaeszlárhoz tartozó 
Bashalom-pusztán bérelte Károly testvérével együtt Kállay Gusztáv közel 
5000 holdas birtokát, amelyet később meg is vett, 

– Aktívan kivette részét Szabolcs vármegye közéletében, többek között 
1860-ban ő bábáskodott a vármegyei Gazdasági Egyesület létrehozásán, 

– 48 éves korában, 1861-ben kötött házasságot báró Győrffy Rozáliával, 
1848-as képviselőtársa, báró Győrffy Sámuel lányával, 

– Valószínűleg a vármegye gazdasági életében játszott szerepének, az évek 
során vállalt közszerepléseinek, illetve a Pesten szerzett közigazgatási gya-
korlatának is köszönhetően az uralkodó 1881-ben Szabolcs vármegye fő-
ispánjának nevezte ki, amely tisztséggel együtt járt a főrendiházi tagság is,  

– Főispánsága első éveire esett a tiszaeszlári vérvád-per,  
– A per során fellépő politikai feszültséget tisztességesen, liberális politi-

kushoz méltóan oldotta meg, 
– Mivel az 1888-as tavaszi tiszai árvíz által elpusztított települések lakosait 

személyes kereste fel, erősen megfázott és legyengült, ezért 1889 májusá-
ban megvált főispáni tisztségétől, 

– Gyógykezelésre a fővárosba utazott, de a legjobb orvosi ellátás ellenére is 
1889. december 22-én, 77 éves korában elhunyt. 

 
Károly, aki Heves vármegye gazdasági- és köztörténetében játszott jelentő sze-
repet 

– 1814. október 9-én látta meg a napvilágot, s az 1830-as évek közepén 
mérnöki diplomát szerzett.5 Az 1850-es években Józseffel együtt bérlik a 
Tiszaeszlárhoz tartozó Bashalom-pusztát. Négy gyermeke: Gabriella, Je-
nő, Sarolta és Andor közül Jenő (1853-ban) és Sarolta (1857-ben) biztosan 
Bashalomban született,  

– 1869-ban lett saját jogon is földbirtokos. Ekkor vette meg ugyanis gróf 
Pejachevich Lászlótól, az előtte az Orczyak kezén lévő, igen jelentő nagy-
ságú birtokot a Heves vármegyei Poroszlón, 

– 1893-ban 5785 kh-nyi földterülettel ő volt a település legnagyobb földbir-
tokosa, ráadásul 1895-ben az egri főkáptalan poroszlói földjeit is bérelte, s 
így már összesen 8313 kh-on gazdálkodott a család, 

– A vagyonának, s a vármegyében szerzett gazdasági súlyának is köszönhe-
tő, hogy az 1896. szeptember 20-án bekövetkezett halála előtt hét hónap-
pal közvetlen családja számára megszerezte a nemesi címet, s ezzel együtt 
a poroszlói előnevet. (Mindezek ismeretében felvetődig a kérdés, hogy 

 
5  1834 és 1837 között a Bécsi Műegyetemen (Technische Hochschule Wien) mérnöknek tanult. 

Apját kereskedőnek tüntették fel. Lásd Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Biro-
dalom egyetemein. l. 1790–1850. Budapest–Szeged, 1994. 162. 4830. tétel.   
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amikor a 18. században Magyarországra települtek, valóban rendelkezhet-
tek-e nemesi címmel?)    

 
 

AZ ÚJABB KUTATÁSOK HOZADÉKA 
 
Pár évvel ezelőtt, amikor Egerben kutattam, csak úgy kíváncsiságból megnéz-
tem, hogy vannak-e esetleg olyan források a Graefl családra vonatkozóan, ame-
lyek eddig számomra sem voltak ismeretesek. Nagy örömömre szolgált, hogy 
1836-1837-ből, de sajnos csak ebből a két évből, számos dokumentum került 
elő.6 Ezekből a forrásokból a jelenlegi tanulmány szempontjából annak a pernek 
az iratai a legfontosabbak, amelyek Graefl Ignác7 és József, valamint Török Sán-
dor között zajlott.8  

Ennek lényege, hogy a két fivér 1836. február 17-én kérvénnyel fordult a vá-
ros földesurához, az óbudai-visegrádi koronauradalomhoz és kifogásolta, hogy a 
városi tanács az árván maradottak anyai örökségét – különösen, ha azok két há-
zasságból származnak –, miért nem azonnal, pontosan és lelkiismeretesen írja 
össze, hasonlóan más árvákéhoz. Az uradalom április 13-ai válaszában elfogadta 
a két fivér érvelését s az alábbi szöveggel kötelezte Szolnok város tanácsát az 
összeírásra: „Ezen jóvá nem hagyható elmulasztás helyre hozására tehát a váro-
si tanács sikeres rendelések tételére köteleztetik, mely oly tagokat fog az inventá-
rium pontos elkészítésére kiküldeni, kik erkölcsi tulajdonaik mellett, sem egyik, 
sem másik félhez kötelezettek ne legyenek.” 9 

Május 6-án Török Sándor aki akkor már városi másodbíró, tiltakozást nyújtott 
be a városi tanácshoz a fenti határozat ellen, s ebben kifogásolta azt a két nappal 
korábbi végzést, amelyben az ő ingó- és ingatlan javainak összeírását, s megbe-

 
6  A források előkeresésében, másolásában nagy segítségemre volt Nemes Lajos levéltáros, amit 

ezúton köszönök meg neki. 
7  Az eddig előkerült források azt támasztották alá, hogy a szolnoki Graefl családnak csak két gye-

reke volt, József és Károly. A per kapcsán, illetve az anyakönyvi adatok feldolgozása során vált 
világossá, hogy az az Ignác, akivel József közösen perlekedett Török Sándorral, szintén testvére 
volt. A Kovács Béla tiszteletére megjelent kötetbe írt tanulmányomban már feltételeztem, hogy 
Graefl Ignác és József között rokoni kapcsolat állhat fenn, de ezt akkor inkább csak oldaláginak 
gondoltam. Á. Varga: Graefl József (A szolnoki polgári házból a szabolcsi főispáni székbe) 
437. 5. lábjegyzet. – Lásd még az Ignác és József 1836. december 14-én kelt és december 20-án 
beadott levelét Heves vármegyéhez. Ekkor a két felperes közül József a „Nagyméltóságú Kirá-
lyi Tábla hites jegyző”-je, Ignác pedig szolnoki „Királyi Só-tiszt” volt. – MNL Heves Megyei 
Levéltár (=HML.) IV. 1/b. 767/1837. iktató szám. Ezen kívül arról is van forrásunk, hogy Ignác 
az 1840-es évek elején bérelte a szolnoki serházat is. – MNL Jász-Nagykun- és Szolnok Megyei 
Levéltár (=JNSZML) iratai. Szolnok város 1837. április 1-ei tanácsülési jegyzőkönyve, 107., il-
letve uo. az 1842. évi tanácsülés 267–268. számú határozatai.     

8  MNL HML Nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek: IV. 1/a. 117. k. 1107. p., Nemesi közgyűlési 
iratok: IV. 1/b. 212/1837. és 767/1837. iktató számok. 

9  MNL HML. IV. 1/b. 767/1837. szám.   
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csülését rendelte el a város. Török kategorikusan kijelentette, hogy a döntésnek 
„magát ellene vetette és az öszve írást eltiltotta, mivel mint Nemes Ember nem 
tartozván a Városi Tanács rendelkezése alá, – egyszersmind az uradalmi 
Fiscalis úr által leküldött irományra felelni nem fog. Sőt, ezen Tárgyban az Ura-
dalmak rajta való hatalmát nem esméri [el]…”10   

Már a fentiekből is egyértelműen kikövetkeztethető, hogy a két testvér, Graefl 
József és Ignác közeli rokonságban volt Török Sándorral, a per további részből 
pedig egyértelműen kiderül az is, hogy ez a családi kapcsolat édesanyjuk révén 
jött létre. Lakner Anna ugyanis első férje halálát követően 1821-ben ment fele-
ségül Török Sándor városi tanácsoshoz.11 Továbbá a fentiekből az is megállapít-
ható, hogy az anyjuk által a második házasságba vitt vagyon nagyságát kívánják 
felméretni a testvérek, vagyis tisztába akartak lenne azzal, hogy mi maradt meg 
számukra a Graefl örökségből. Mármint abból, amelyet a városi tanács kiküldöt-
tei 1823. Szent Jakab (június) havának 20. napján becsültek meg, illetve írtak 
össze.12 (Lásd a mellékletet.)  

Ezen összeírás megismerésével sok minden, eddig homályos adat teljesen új 
megvilágításba helyezi a családra vonatkozó eddigi ismereteimet, a felekezeti 
anyakönyvi források bevonása pedig a per során előkerült dokumentumok nem 
mindig pontosan datált adatait is értelmezhetővé teszi. Többek között azt, hogy: 

– Graefl József 13 és Lakner Anna mikor köthettek házasságot és mikor tele-
pedhettek le Szolnokon? 

 
10  Lásd az előbbi jelzetet, s azon belül is az 1836. május 6-ai 180. számú városi tanácsi határozatot.  
11  Lásd MNL MOL Filmtár. A 5223. tekercs. Szolnoki római katolikus házassági anyakönyvek, 

1821. május 19-ei bejegyzés. Ekkor kötött ugyanis házasságot a 40 éves nőtlen Török Sándor és 
a 39 éves özvegy, Lakner Anna. Az 1835. évi városi halotti anyakönyvből viszont az is megál-
lapítható, hogy Lakner Anna 1835. szeptember 19-én halt meg. A halál okát az anyakönyvi be-
jegyzés nem rögzítette, viszont azt igen, hogy a férje ekkor már a város „vice judex”-e, tehát al-
bírája (másodbírája) volt. Egyébként a halotti anyakönyvi bejegyzés szerint ekkor Lakner Anna 
47 éves volt. Vagyis ha figyelembe vesszük, hogy a második házassága megkötésekor 39 éves 
volt, s második férjével is 14 évet töltött együtt, akkor halálakor már 53 évesnek kellett lennie. 
Minden esetre ezt az ellentmondást is a további kutatásnak kell majd feloldania. – MNL MOL 
Filmtár. A 5225. tekercs. Különben Lakner Anna és Török Sándor házasságából 1823. január 
30-án egy fiúgyerek született, akinek neve Imreként szerepel a keresztelési anyakönyvben. – 
MNL MOL Filmtár. A 5217. tekercs.   

12  A per menetének és végkifejletének elemzése jelen dolgozatnak nem tárgya. Két okból sem: 
egyrészt azért mert a vármegyei anyag nem tartalmazza az ítéletet, ugyanis az a Magyar Udvari 
Kancellári előtt folyt, s a vármegyét lényegében csak közvetítőként vonta be a Kancellária az el-
járásba, másrészt pedig azért, mert a pernek csak azon dokumentumait használtam fel, amelyek 
nem Török Sándor és Lakner Anna, hanem elsődlegesen Graefl József és Lakner Anna családjára 
vonatkozó és társadalomtörténetileg is használható/értelmezhető adatokat tartalmaznak.   

13  Eddig úgy tudtam, hogy a Graefl testvérek apjának János volt a keresztneve, de a közel egykorú 
források, pl. az 1836/37. évi örökösödési per, vagy a felekezeti anyakönyvek (halálozási és ke-
resztelésiek) adatai egyértelművé teszik, hogy neki is József volt a keresztneve. A tévedés alap-
jául az szolgált, hogy amikor József testvére Károly 1896. szeptember 20-án a Heves megyei 
Poroszlón meghalt, a halotti anyakönyvbe apjaként Graefl János lett feltüntetve. – MNL HML. 
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– A Graefl családban hány gyerek látott napvilágot, pontosabban élt 1823-
ban, illetve 1836-ban? 

– A családfő milyen nagyságú vagyonnal rendelkezett, s milyen volt az el-
ismertsége a városban? 

 
1. A házasságkötésre és a letelepedésre vonatkozóan: Az 1823. évi vagyonösz-

szeírás 4. pontjából kiderül, hogy Graefl József bábsütő és városi tanácsos, 
valamint Lakner Anna 14 évig voltak házasok. A férj 1819. november 1. nap-
ján bekövetkezett halálát figyelembe véve, házasságuk időpontjaként az 1805. 
évet határozhatjuk meg.14 A halotti anyakönyv sajnos sem azt nem adja meg, 
hogy Graefl hol született, sem pedig azt, hogy kik voltak a szülei. Sajnos a 
házasság tényleges időpontját sem sikerült megállapítanom, bár átlapoztam 
Szolnok város katolikus házassági anyakönyvi bejegyzéseit 1800-tól egészen 
1807-ig. Ennek következtében joggal tételezhetem fel, hogy nem Szolnokon 
kötöttek házasságot. Ennek lehetet az az oka, hogy Lakner Anna nem szolno-
ki lakos volt és ebben az esetben a menyasszony szülőhelyén volt az esküvő 
és a lakodalom, s ott is lett a házasság anyakönyvezve. De lehetett az is, hogy 
sem a menyasszony, sem a vőlegény nem volt szolnoki lakos. Mivel fentebb 
már említettem, hogy Graefl József 1819-ben 40 éves, Lakner Anna pedig 
második házasságakor 39 éves volt, Graefl József születési időpontját 1769-
re, Lakner Annáét pedig 1782-re lehet tenni. Ezen adatok birtokában átnéztük 
Szolnok város katolikus keresztelési anyakönyvi bejegyzéseit 1765 és 1785 
között, de sem Graefl József, sem pedig Lakner Anna keresztelési adatait nem 
sikerült fellelnünk. Ez pedig azt feltételezi, hogy szüleik nem voltak születé-
sük időpontjában szolnoki lakosok. De ezen adatok birtokában talán az is ki-
mondható, hogy József és Anna azért nem Szolnokon kötött házasságot, mert 
nem laktak a városban. Hogy mikorra tehetjük szolnoki letelepedésük idő-
pontját, azt az alábbiak szerint tudom körülhatárolni. Amint az a 2. pontban 
felsoroltakból megállapítható, legelőször a házaspárnak Aloyzia nevű lánya 
látta meg a napvilágot 1809-ben Szolnokon. Az 1823-as vagyonösszeírás vi-
szont a legidősebb gyerekként Katalint jelölte meg, aki akkor 16 éves volt, 
tehát 1806-ban születhetett. Az 1836/1837-es perhez a két felperes csatolta 
Szolnok város 1807. január 14-ei ülése 1686. számú bejegyzésének másola-
tát,15 amely arról szól, hogy Graefl József mézeskalácsos bejegyeztette a 
jegyzőkönyvbe, miszerint megvette Viderman Mátyás szabómestertől a vá-
rosban lévő házát örökösen, s a vételárat Viderman fel is vette. Ezen doku-
mentum alapján feltételezhetjük, hogy Graeflék valamikor 1806 vége és 1807 

                                                                                                                         
Állami anyakönyvi másodpéldányok levéltári gyűjteménye. Poroszló halotti anyakönyvei. 
XXXIII-1/c. 68/1896. folyószám.  

14  MNL MOL. Filmtár. A 5225. tekercs. Szolnoki római katolikus halálozási anyakönyvek. 
15  A városi tanács ezen bejegyzés-másolatának hitelességét 1836. december 14-én Kludik Mihály 

kamarai esküdt, s talán városi jegyzősegéd aláírásával is bizonyította.  
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januárja között költözhettek Szolnokra. Sokkal hamarébbi időpontról nem le-
het szó, mivel az előbb már említettük, hogy Katalin is valamikor 1806-ban 
születhetett, de még nem Szolnokon. 

 
2. A Graefl gyerekek számát illetően: Az 1823. évi vagyonösszeírásból egyér-

telmű, hogy Lakner Annának a Graefl Józseffel való együttéléséből 1823. jú-
lius 20-én hét gyermeke volt életben. Ekkor Katalin lánya a 16., Aloyzia lá-
nya a 14., Ignác fia a 12., József fia a 11., Károly fia a 10., Anna lánya a 7., s 
végül Sándor fia az 5. életévét taposta. Ezen adatokat az anyakönyvi kutatá-
sok az alábbiak szerint pontosították:16 
– elsőként Aloyzia neve szerepelt a szolnoki anyakönyvekben. Ő 1809. jú-

nius 6-án született, 
– másodikként 1810. december 8-án Anna, Josepha nevét rögzítette az anya-

könyv, 
– harmadikként Ignátius (Ignác), Carolust (Károlyt) anyakönyvezték 1812. 

január 2-án, 
– negyedikként 1813. október 6-án Josephust (Józsefet), Carolust (Károlyt), 

Michaël-t (Mihályt) vették nyilvántartásba a felekezeti anyakönyvben, 
– ötödikként az 1814. október 9-én született Carolus (Károly), Franciscus 

neve vált ismertté a születési anyakönyvből, 
– hatodikként az 1816. július 16-án Anna látta meg a napvilágot,17 
– hetedikként 1819. április 25-én Alexander (Sándor), Georgius született, az 

apja halálát megelőzően mintegy hét hónappal.18 
 
3.  Vagyoni állapot, társadalmi elismertség tekintetében: Azt, hogy Graefl József 

halálakor milyen nagyságú vagyonnal rendelkezett, a koronauradalom 1822. 
novemberi rendelkezésére a város elöljárói által 1823 júliusában készített, s 
már előbb is említett összeírásból (lásd a mellékletet) tudjuk. Az 1. pontban 
már említettük, hogy Graefl József valamikor 1806 végén, vagy 1807 legele-
jén vásárolt házat Viderman Mátyástól, s ennek vételét a városi tanáccsal is 
elismertette. Ebből tudjuk, hogy a vételár 1920 forintba került. Sajnos arról 

 
16  A szolnoki keresztelési katolikus anyakönyvi másolatokat 1800-tól néztük át. 
17  Szolnokon másodikként már született a családnak egy Anna, Josepha nevű leánygyermeke, s a 

hetedikként napvilágot látott leánygyerek is ezt a nevet kapta. Ez gyakorlatilag cask akkor 
képzelhető el, ha időközben az 1810. december 8-án született Anna, Josepha már elhalálozott. 
Azonban ennek a halálozási anyakönyvben nem találtam nyomát. A fenti vélenyem támasztja 
alá az 1823. évi összeírás, ugyanis az abban az örökösök között felsorolt Anna életkoraként 7 év 
van feltüntetve, ami azt jelenti, hogy ekkor már cask az 1816-ban született Anna élt. 

18  A Graefl-örökösök 1836. február 17-ei, illetve április 3-ai beadványában a kérvényezők között 
már csak hat testvér neve szerepel. Aki hiányzik az Sándor. Így feltételezem, hogy ekkor már 
nem élt. Mivel jelen tanulmány megírásáig Szolnok város katolikus halálozási anyakönyveinek 
mikrofilm-másolatait csak az 1803 és az 1827 közötti időszakból sikerült átnéznem, ezen idő-
szakban pedig Sándor neve nem szerepelt az elhalálozottak között, úgy gondolom elhunytának 
pontos időpontját csak a későbbi kutatások tisztázhatják. Lásd még a 9. számú jegyzet jelzetét is.  
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nem szól a forrás, hogy ezen milyen forintot kell-e értenünk.19 A ház városon 
belüli helyét és a nagyságát szintén a vagyonösszeírásból, illetve abból a bér-
leti szerződésből ismerjük, amelyet a két Graefl fiú kötött 1836. április 14-én 
Szekeres János bábsütő mesterrel.20 E szerint Graefl József háza Szolnok pia-
ci Szeglet nevű részén feküdt, s 3 szobából, egy konyhából, egy kamrából, 
egy műhelyből s pincéből állt. A házat zsindely fedte, s 1823-ban a becsült 
értéke 2000 váltóforint volt.21 Ezen kívül az örökség részét képezte a Heves 
vármegyei Szanda pusztán lévő 30 rúdasnyi szőlőbirtok is, amelynek értéke 
3000 váltóforintot tett ki. A két tételnél is nagyobb összegre rúgott az a 8000 
váltóforintnyi készpénzmennyiség, amelynek egy részét a Graefl József után 
maradt összeg tette ki. Másik része pedig annak révén keletkezett, hogy 
Lakner Anna eladta első férje bábsütő szakmájához kötődő szerszámokat, ké-
szülékeket, továbbá a mesterség űzéséhez előre beszerzett mézet, viaszt, lisz-
tet második férje mostoha testvérének, Szekeres Jánosnak.22 Minden esetre 
ezért a 8000 váltóforintnyi összegért éppen négy, a Graefl örökség részeként 
szereplő házat lehetett volna venni. Természetesen ez a feltételezés csak ab-
ban az esetben állja meg a helyét, ha a ház értékét 1823-ban reálisan becsül-
tek meg. Egyébként a vagyon részeként kell értelmeznünk azt a két tételt – 
egyik 865, a másik 1000 forintról szólt – is, amelyet vélhetően két rokon ha-
gyományozott Graefl József családjára. Ami pedig Graeflnek a helyi társada-
lomba való beágyazottságát mutatja: 1818. december 23-án már biztosan vá-
rosi tanácsos volt, ugyanis ekkor ilyen minőségében nevezik ki a helybéli 
molnárság által alakítani szándékolt céh „comissárius”-ának. Nem utolsó sor-
ban a molnárok kívánságára. 

               
Ezen összefoglalásból is megállapítható, hogy továbbra is sok a fehér folt. Ezért 
a további kutatásba feltétlen be kell vonni a Kancellária, illetve az óbudai-
visegrádi uradalom iratanyagát is, ugyanis ezen források átnézését követően re-
mélhetünk csak újabb releváns adatokat. 

 
19  A szöveg így szól: „… Vederman … [a] Szolnok Városában lévő Házát … örökösen in et pro 

florenis 1920. eladta …”  
20  A bérleti szerződés jelzetére vonatkozóan lásd a 9. számú jegyzetet. Meg kell tovább azt is említe-

nünk, hogy az 1836/37 között zajló per éppen a miatt keletkezett, hogy a két Graefl testvér a csa-
ládi örökség részét képező házból kilakoltatta az azt bérlő Szekeres Jánost, mivel Szekeres, való-
színűleg Török Sándor biztatására, nem fizette a bérleti díjat. Sőt valószínűleg még 1836-ban a 
szandai szőlőbirtokot is eladta a két testvér, amelyet Török Sándor a per során szintén kifogásolt.  

21  Mivel a vétel és az örökség összeírása között több, mint 16 év telt el, s a vételár, valamint az 
1823-as becsült ár majdnem teljesen azonos, nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy a szolnoki 
ingatlanárak a másfél évtized alatt ennyire stagnáltak volna, bár ezt a kutatás pillanatnyi állása 
szerint kizárni se tudom. Minden esetre továbbra is felvetődik annak a valószínűsége, hogy az 
1807. évi vételárat nem váltóforintban rögzítették a szolnoki jegyzőkönyvben.  

22  Mivel a 8000 váltóforintnyi készpénzösszeg megléte bemondáson alapult, azt sem zárhatjuk ki, 
hogy ez a két részből álló summa, akár nagyságrendekkel is nagyobb lehetett a bemondottnál.  
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MELLÉKLET 
 
„Másolat.23 
Alább írottak adjuk tudtára mindazoknak, akiket a dolog most vagy jövendőben illet, és 
illethet, e jelen való levelük ereje által, hogy mi a legközelebb múlt 1822. esztendei no-
vember hónapnak 2. és következő napjain Kamarialis Szolnok városában tartott tekinte-
tes úri széknek kegyes végzésinél fogva, a még a lefolyt 1819. esztendei november hol-
napnak 1. napján meghalálozott Graëfl József volt bábsütő, s tanácsostól fennmaradt in-
gó és ingatlan javaknak össze írására, megbecsülésére, s a szükséges észrevételeknek fel-
jegyzésére, a mai alant írt napon, a fenn említett megboldogultnak elmaradott özvegye, 
az 1821. esztendei május holnapnak 19. napjától fogva pedig helybéli tanácsos társunk 
Török Sándor úr hitvesének, Lakner Anna asszonynak lakhelyére kimenvén, a követke-
zendőket tapasztaltuk, s találtuk légyen, úgy mint: 
Először Találtunk egy, a Redl Ferenc úr és néhai Viderman Mátyás elmara-

dott özvegyének házai közt fekvő 3 szobából, egy konyhából, annyi 
kamrából, s műhelyből, úgy pincéből álló házat, zsindely fedelék 
alatt, melynek is mostani becs szerint való ára tészen 2000 vft-ot 

Másodszor A szandai pusztában 30 rúdból álló szőlőt, alkalmatos karban, hozzá 
való tartozó épülettel és szüretelő edényekkel felruházva, melyek 
ára  3000 vft 

Harmadszor A fenn nevezett megboldogult után fenn maradott készpénznek 
mennyiségét hozzá adván a bábsütői mesterséghez kívántató szer-
számoknak, készületeknek és előre beszerzett méz, viasz és sütésbé-
li lisztnek értékét, melyeket a fenn nevezett Lakner Anna asszony, 
helybéli bábsütőnek, Szekeres Jánosnak, mint mostani férje mosto-
ha öccsének készpénzben által adott, minthogy azokat maga hasz-
nálni nem akarta, sem pedig a kisebb kori árvák nem használhatták. 
Mind a többször nevezett Lakner Anna asszonyság, mind pedig an-
nak fenn is nevezett férje Török Sándor úr jó lélek szerint bevallot-
ták  8000 vftba 

 oly megjegyzéssel, hogy ezen summába a házi eszközök, s néhány 
darabból álló ezüstök, melyeket hogy az alant nevezendő árva lá-
nyoknak kiosztandják, magokat deklarálták, nem foglaltatnak – 
mely ebbéli kevesebb értékű vagyonoknak részes feljegyzésébe, az 
árvák vagyonait  nem fogyasztó, sőt azokat szaporítani igyekező 
közanyának életébe beléavatkozni szükségtelennek, illetlennek ta-
lálván, attól elállottunk. 

Negyedszer Valamint semmi aktív adósság [nincs], megmarad a Graëfl József 
Successorai massája összesen  13000 vft  

 azaz tizenháromezer váltó váltóforintokban, amelyben a most jelentett két 
rendbeli kölcsönzött summán kívül24 semmi ősiség, vagyis aviticitas nincs, 

 
23  A szöveget az eredeti sajátosságok megtartásával, a mai helyesírás felé közelítve adjuk közre. 

(A kivonat fordításáért köszönetet mondok Kellner Judit és Jancsó Éva kolleganőimnek.) 
24  Fennmaradt 1823. július 22-éről egy úriszéki jegyzőkönyvi kivonat, amely némileg kiegészíti és 

pontosítja az itt közölt július 20-ai összeírást. Ez a jegyzőkönyvi kivonat egyértelműen bizo-
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hanem azokat többször említett boldogult Graëfl József, Lakner Anna asz-
szonnyal, mostanság Török Sándor úr hitvesével 14. esztendőkig tartott há-
zasságbéli életek alatt együtt szerzette, mely successiohoz is maradtak Graëfl 
Józsefnek, a többször nevezett özvegyén kívül, a következendő gyermekei: 

 1.) Katalin lánya 16 esztendős, 
2.) Aloysia 14 esztendős, 
3.) Ignác fia 12 esztendős, 
 4.) József 11 esztendős,  
5.) Károly 10. esztendős  
6.) Anna 7. esztendős, végre  
7.) Sándor 5. esztendős, 

 akik is mind az édes anyjuk, s mostoha atyjuk házánál tisztességesen tartat-
nak, s neveltetnek. Melyeknek is eképpen lett találásáról és feljegyzéséről 
adtuk e jelen való saját neveink aláírásával és pecsétjeink ide másolásával 
megerősített bizonyító levelünket.  

Költ Szolnokon, Szent Jakab havának 20-án, az 1823. esztendőben. 

Kovács András főbíró (P.H.), Farkas János tanácsos (P.H.) és Bozsó Antal ord. not., mint 
e végre Kamarai Szolnok mezőváros tanácsának kiküldöttei (P.H.)” 
 

                                                                                                                         
nyítja, hogy a városi tanács által kiküldött bizottság jelentése még arról is szólt, hogy az örök-
séget a gyermekek nagykorúságáig az anyánál, illetőleg a mostohaatya, Török Sándor kezeinél 
kell hagyni, továbbra is osztatlan állapotban. Ezt a kivonat tanúsága szerint Török Sándor, meg-
jelenvén az úriszék előtt, meg is ígérte. Ezen kívül van ennek a kivonatnak egy olyan pontja is, 
amely megvilágítja, hogy mit kell értenünk a két rendbeli kölcsönzött summán: e szerint az ősi, 
még várható örökségnek volt két olyan tétele, amelynek összege 1823-ban is le volt kötve, s va-
lószínűleg az árvák nagykorúságáig nem is lehetett azokat felszabadítani. Az egyik tétel a 
Graefl János féle 865 forintnyi, a másik pedig a Kurtz Anna féle 1000 forintnyi összeg volt. 
Minden valószínűség szerint közeli rokonok lehettek az örökhagyók, azonban kilétük felfedésé-
re csak a további kutatás deríthet fényt. A kivonat szerint a városi tanács képviselője arról is 
nyilatkozott az úriszék előtt, hogy a házat és a szőlőt a telekkönyvben a Graefl leszármazottak 
nevére íratja majd, a Török házaspártól a hátrahagyott vagyonról, azon belül is a kezükben lévő 
8000 váltóforintról szóló kötelezvényeket pedig átveszi, s kezelésre átadja majd a városi árva-
hivatalnak. – Mivel az összeírás nem eredetiben, hanem csak a két Graefl testvér által készített 
másolat formájában áll jelenleg rendelkezésünkre, nem zárhatjuk ki, hogy a kihagyás tudatos 
volt részükről. Ne feledjük, bírósági eljáráshoz készítették a „hiteles” másolatot, amelyet a vá-
ros segédjegyzője az alábbi szöveggel hitelesített: „Jelen másolat, az eredetivel mindenekben 
megegyezőnek bizonyíttatik”. Egyébként Kludik az 1823. július 22-ei úriszéki jegyzőkönyvi 
kivonat hitelesítésekor kamarai esküdtként volt feltüntetve.  
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AZ ELLENSÉGKONSTRUÁLÁS RENDI  
ÉS POLGÁRI FORMÁI:  

A ZSIDÓK „POLGÁROSÍTÁSA” ÉS AZ 1843–44. ÉVI  
VÁROSI VITA 

 
 

A tanulmány szélesebb kontextusát egyfelől a szabad királyi városokról az 1843–
44. évi országgyűlésen beterjesztett törvényjavaslat és tárgyalása jelöli ki.1 Másfe-
lől a zsidók középkori jogállásának megváltoztatását célzó, a liberális nemesi po-
litika képviselői körében az 1830-as évektől, a diétákon az 1832–36. évi ország-
gyűléstől jelenlévő törekvések, s azokban az 1840-es évekre bekövetkezett válto-
zások képezik hátterét, amelyek következtében az 1843–44. évi országgyűlésen a 
zsidók „polgárosítása” a városokban, az általános emancipációtól függetlenül fo-
galmazódott meg.2 A két kérdéskör összekapcsolódása miatt szükséges mindkét 
szempont rövid vázolása. 

A kortársak által „városi kérdésként” meghatározott problémakör felöleli a 
rendi értelemben városnak tekintett szabad királyi városok átfogó reformjára irá-
nyuló elképzeléseket, amelyek legfőképpen három területre terjedtek ki: maguk-
ban foglalták a városok belső igazgatásának átalakítását, a központi állami hata-
lomhoz fűződő viszonyuk szabályozását, illetve a városok politikai képviseleté-
nek, országgyűlési szavazatának kérdését.3 A sokféle érdekelt csoport fellépésé-
nek eredőjeként a reformot illetően az évtizedek során három, egymással ellenté-
tes álláspont rajzolódott ki. Ez egyik álláspontot a kormányzat képviselte, amely a 
központi hatóságokon keresztül igyekezett szoros politikai és gazdasági függés 
alá vonni a városokat, s korlátozni a kiváltságlevelekben foglalt városi autonó-
miát. A városok azonban felléptek az autonómia csorbításával szemben, illetve 
egyik legfőbb törekvésként országgyűlési szavazataik növelését, a diétákon az 
 
1  Bánk Ernő: A szabad királyi városok kérdése az 1843–44. országgyűlésen. Budapest, 1914.; 

Csizmadia Andor: A magyar városi jog. Reformtörekvések a magyar városi közigazgatásban. 
Kolozsvár, 1943. 139–166. 

2  A reformkori tendenciákat elemzi Kecskeméti Károly: A liberalizmus és a zsidók emancipáció-
ja. Történelmi Szemle, 25. évf. (1982) 2. sz. 185–210.; Simon László: Zsidókérdés a magyar 
reformkorban 1790–1848. Különös tekintettel a nemzetiségre. Debrecen, 1936.; Prepuk Anikó: 
A zsidóemancipáció a reformkorban. Történeti Tanulmányok, III. Szerk. L. Nagy Zsuzsa és Ve-
res Géza, Debrecen, 1994. 15–35.; A „zsidó emancipáció” fogalmának kialakulásról ld. Katz, 
Jacob: The Term „Jewish Emancipation”: its origin and historical impact. In: Uő: Emancipation 
and Assimilation. Studies in Modern Jewish History. Westmead, 1972. 21–45. 

3  A kérdés történetéről részletesebben ld. Szőcs Sebestyén: A városi kérdés az 1832–36. évi or-
szággyűlésen. Budapest, 1996. 
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egyénenkénti szavazat visszaállítását kérték.4 A vármegyei politizáló nemesség és 
a liberális ellenzék elsősorban a kormányzati centralizációt és ellenőrzést kifogá-
solta. Ezért azzal a feltétellel támogatta a városok országgyűlési szavazatainak 
bővítését, ha közben belső szervezetük korszerűsítése is megvalósul, a városi 
képviselőtestületek demokratizálásában látva annak biztosítékát, hogy a kamarai 
függés alatt élő városok a megnövekedett képviseletet nem az udvar érdekében, 
hanem a vármegyei nemesség és a reformtábor támogatására használják.5  

A városok ügye az 1843–44. évi diétán került a törvényhozás napirendjére, s 
a beterjesztett törvényjavaslat mindhárom kérdésben a liberális nemesi ellenzék 
álláspontját tükrözte.6 A tervezet a városi önkormányzatot képviseleti alapra he-
lyezte, s a korábbi szokást elvetve, amelynek értelmében a magisztrátust és a kö-
veteket egy szűk körű tanács delegálta, a képviselőtestület megválasztásának jo-
gát minden polgárra kiterjesztette. A polgárjog megszerzéséhez szükséges cen-
zust úgy határozta meg, hogy jóval szélesebb réteg tudja teljesíteni, mint amit a 
régi városi kiváltságokra épülő szabályozás lehetővé tett. A városok kormányzati 
függőségének lazítása jegyében a legfelsőbb ellenőrző hatóság, a Helytartótanács 
felügyeleti jogkörét néhány fontosabb tárgyra – például új hivatalok felállítása, a 
képviselőtestület számának meghatározása – kívánta korlátozni, nagyobb önálló-
ságot biztosítva a városi önkormányzatnak. A városok politikai képviseletét 
olyan módon próbálta hangsúlyosabbá tenni, hogy a megyék megduplázott, 108 
szavazatával szemben 32 szavazatot ajánlott a diéta alsótábláján. A törvényjavas-
latról összesen kilenc üzenetváltás történt a két tábla között, amelynek során a li-
berális nemesség junktimot állított a belszervezet demokratizálása és a városok 
 
4  A városok hátrányos megkülönböztetését többen a szavazatszámlálás gyakorlatával együtt a ke-

rületi ülések jelentőségének megnövekedéséhez kötik, amely az 1790–91. évi diétán kezdődött. 
Az 1825–27. évi országgyűlésre fejlődött ki a jogszokás, miszerint az összes város egy szavazat-
tal rendelkezett az alsótáblán. Pásztor József: A szabad királyi városok szavazati joga. Szegha-
lom, 1935. 42–58.; Gárdonyi Albert: A szab. kir. városok az 1848 előtti törvényhozásban. Városi 
Szemle, 12. évf. (1926) 1–2. sz. 103–126.; 129–133.; Csizmadia: A magyar városi jog, 139–166.; 
Szőcs: A városi kérdés az 1832–36. évi országgyűlésen, 19–29.; A szabad királyi és a bányavá-
rosok reformkori képviseletéről részletesen ld. Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlé-
sek történeti almanachja 1825–1848. 2. köt. Budapest, 2011. 1282–1506.; A korszak városfejlő-
déséről ld. Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Budapest, 2002. 83–162. 

5  Báró Eötvös József: A városok országgyűlési szavazatáról. In: Uő: Beszédek. Budapest, 1902. 
2. köt. 220–226. (Báró Eötvös József Összes Munkái. 9. köt.); Gorove István: Nemzetiség [jele-
nünk szempontjából]. Pest, 1842.; Beöthy Ödön hozzászólása a szabad királyi városok rendezé-
se tárgyában. In: Kovács Ferenc (szerk.): Az 1843–44. évi magyar országgyűlési alsótábla kerü-
leti ülésének naplója. 2. köt. Budapest, 1894. 487–488.; Kossuth Lajos: Városi belszerkezet.; 
Városi polgárjog.; Választási rendszer a városokban. In: Kossuth Lajos beszédei és írásai. 2. 
köt. Sajtó alá rendezte: Kossuth Ferenc, Budapest, 1927 után. 205–218.; Uő: Városi polgárjog 
és honoratiorok. In: Kossuth Lajos beszédei és írásai, 3. köt. 61–66.   

6  Törvény czikkely a királyi városokról. In: Magyarország közgyűlésének írásai. 2. köt. Pest, 
1844. 105–135.; Kidolgozásában Szentkirályi Móric, Pest megye követe vállalt főszerepet. Az 
országgyűlés résztvevőiről ld. Pálmány: A reformkori magyar országgyűlések történeti alma-
nachja, 2. köt. 2421–2463. 
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országgyűlési képviselete között. A városok azonban, jóllehet nem vetették el a 
városi adminisztráció megreformálásának gondolatát, a szavazati jogot nem kí-
vánták azzal összekapcsolni. 

A zsidók polgárosítása a városok átalakításának liberális programjához kap-
csolódott. A városi képviselőtestületek demokratizálása, a céhes polgárság mel-
lett a polgári funkciókat betöltő egyéb társadalmi rétegek képviselethez juttatása 
szempontjából fontos lépésnek számított a zsidók beengedése a szabad királyi 
városokba 1840-ben,7 s részben emiatt bizonyultak jelentősnek azok a viták is, 
amelyek az 1843–44. évi országgyűlésen a zsidók városi polgárjoggal való felru-
házása körül bontakoztak ki. A városok reformja és a zsidók emancipálása, illet-
ve e két kérdéskör összekapcsolódása a politikai erőviszonyok alakításán túl a li-
berális ellenzék társadalmi elképzeléseinek szélesebb összefüggéseibe is beágya-
zódott. Az érdekegyesítés hívei a „magyar középrend” megteremtésén gondol-
kodtak, amelyet a születő új társadalom szilárd magjának szántak, amely az ipar 
és a kereskedelem előmozdításával a nemzet anyagi bázisát szolgáltatja majd.8 
Ebben a tekintetben egyaránt számítottak – jóllehet fenntartásokkal – a rendi ér-
telemben polgárnak tekintett rétegekre, a szabad királyi városok céhes iparos és 
kereskedő lakóira, illetve az iparban és a kereskedelemben működők azon cso-
portjaira, amelyek a kiváltságolt városok falain kívül, a mezővárosokban és más 
nemesi földeken tevékenykedtek.9 A „magyar középrend” megteremtésére irá-
nyuló elképzelések kiterjedtek valamennyi polgári funkciót betöltő réteg felsora-
koztatására, s e csoportok között a zsidóság jelenléte a hazai piacközpontokban a 
19. század elején már számottevő volt.10 A nekik szánt fontos szerepkör miatt e 
polgári csoportok nemzetiségi hovatartozása sem volt közömbös. A hazai liberá-
lisok elsősorban a magyar nemzetiség előmozdítóját szerették volna látni ben-
nük, ezért erőteljesen szorgalmazták a városok németajkú polgárai és a zsidóság 
magyarosodását.11  

Az, hogy a városok korszerűsítésének programja, a „magyar középrend” meg-
teremtésére irányuló törekvések és a zsidók polgárosítása az 1843–44. évi ország-
 
 7  A törvényt ld. alább. 
 8  Kossuth Lajos: Nemzetiség és kereskedési szövetkezés. In: Kossuth Lajos beszédei és írásai, 2. 

köt. 271–276.; Veliky János: Kossuth és a hazai polgárság. Alföld, 28. évf. (1977) 9. sz. 3–7.; 
Varga János: Helyét kereső Magyarország. Budapest, 1982.; Kosáry Domokos: Kossuth Lajos 
a reformkorban. Budapest, 2002.; Miru György: Szabadság és politikai közösség. Kossuth La-
jos politikai alapfogalmai. Budapest, 2011. 66–78.  

 9  Oszetzky Dénes: A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbomlásakor. Budapest, 
1935.; Ungár László: Szempontok a magyar polgári osztály kialakulásához. Századok, 76. évf. 
(1942) 7–8. sz. 306–328. 

10  Az 1828-ben készült országos összeírás szerint 57 városi szerepkörrel rendelkező településen 
4453 zsidó háztartást írtak össze, ami a városi háztartások 3,5%-át alkotta. Bácskai Vera: Vá-
rosok és városi társadalom Magyarországon a 19. század elején. Budapest, 1988. 185–188. 

11  Kossuth Lajos: Pillantások Magyarország állapotára a nemzeti nyelv szempontjából. Száza-
dunk, 1841. június 28., július 1.; Uő: Nemzetiség és kereskedési szövetkezés, 275.; Gorove: 
Nemzetiség [jelenünk szempontjából], 32–62.  
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gyűlésen a városi törvényjavaslat formájában találkoztak, a zsidóügy terén az 
1840-es évekre bekövetkezett változásoktól sem függetleníthető. E változás leg-
főbb jellemzője a zsidóság általános emancipációját célzó elképzelések háttérbe 
szorulása.12 A zsidók közjogi helyzetének megváltoztatásáról, polgári jogokkal 
való felruházásáról az 1830-as években induló tárgyalások az 1839–40. évi or-
szággyűlésen beterjesztett emancipációs törvényjavaslatban tetőztek, amely az or-
szág nem nemes lakosainak jogaival kívánta felruházni az országban élő zsidósá-
got.13 A rendi kiváltságőrzést képviselő vármegyei nemesség, a liberális ellenzék 
és az udvar közötti egyezkedés révén megszületett 1840. évi 29. tc. azonban az 
eredeti elképzelésektől elmaradva, a szabad költözés jogát biztosította.14 A re-
formkor következő éveiben az átfogó emancipáció lekerült a napirendről, s mind-
össze egyszer, az 1843–44. évi diétán merült fel olyan formában, hogy a javaslat 
megfogalmazói a polgári jogokért a magyarosodásra is biztosítékot követeltek.15 
A megváltozott politikai légkörben célszerűnek tűnt a kisebb lépésekben történő 
jogadományozás. Ezek közé tartozott a zsidóság polgárosításának kezdeményezé-
se a városokban 1843–44-ben.                                       

A városi reform és a zsidó emancipáció feszült viszonyát a német városi pol-
gárság és a zsidóság ellentétére redukálva korábban Walter Pietsch elemezte.16 
Jóllehet a német polgárság ellenséges magatartása a zsidó polgárság iránt látvá-
nyosan megnyilvánult az 1848 tavaszi városi pogromokban, s e csoportok nega-
tív állásfoglalása a forradalmat megelőző évtizedekben is világosan megmutatko-
zott, a jelen vita, illetve a zsidók és a városi polgárság konfliktusa mégsem szo-
rítható ebbe a kontextusba, hanem ezen túlmenően is éles törésvonalakról árul-
kodik. Az elhangzó érvek másfelől hű képet nyújtanak a korabeli gondolkodás 
eddig kevéssé elemzett vonatkozásairól. A reformkori politikai irodalom és a po-
litikai viták elsősorban a nemesség liberális és konzervatív csoportjainak állás-
pontját tükrözik, ezek a viták jelölték ki azokat a fogalmi kereteket, amelyek kö-

 
12  Hátterében a reformpolitizálás kereteinek változása, a nemzeti szempontok és a liberális ellen-

zék radikálisabb képviselőinek előtérbe kerülése, illetve a zsidókkal kapcsolatos tapasztalatok, 
például a bevándorlás élénkülése, vagy a nemesség eladósodásának mélyülése állt. Simon: Zsi-
dókérdés a magyar reformkorban, 49–59.; Prepuk: A zsidóemancipáció a reformkorban, 24–26.  

13  Törvénycikkely a Zsidókról. In: Magyarország közgyűlésének írásai. 3. köt. Pozsony, 1840. 
146.; Az országgyűlés tárgyalásairól ld. Bródy Ernő: A magyar szabadelvűek mozgalma a zsi-
dók egyenjogosításáért 1840-ben. Magyar Zsidó Szemle, 1933. 201–247.; Groszmann Zsig-
mond: A magyar zsidók V. Ferdinánd alatt (1835–1848). Budapest, 1916. 4–10. 

14  1840: 29. tc. A zsidókról. In: Márkus Dezső (szerk.): Corpus Juris Hungarici. Magyar Tör-
vénytár. 1836–1868. évi törvénycikkek. Budapest, 1896. 175–176.; A törvény a bányavárosok 
kivételével szabad letelepedést biztosított az ország egész területén, a szabad királyi városokat 
is beleértve, illetve lehetővé tette a szabad kereskedést, a gyáralapítást és bármely mesterség 
gyakorlását.  

15  Törvényjavaslat a zsidókról. In: Az 1843–44. évi magyar országgyűlési alsótábla kerületi ülé-
sének naplója, 6. köt. 123–126. 

16  Pietsch, Walter: Németek, zsidók és magyarok az 1848–49-es forradalom előestéjén. A városi 
reform és a zsidóemancipáció feszült viszonya. Múlt és Jövő, 10. évf. (1999) 2. sz. 39–47. 
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zött a zsidóság integrációjáról beszélni lehetett.17 Az 1843–44. évi vitában azon-
ban a városok képviselői is megnyilatkoztak, s álláspontjuk segítségével betekin-
tést nyerhetünk az ellenségkonstruáló gondolkodásra jellemző fogalomhaszná-
latba, illetve részben a liberális nemesség képviselőivel folytatott párbeszéd ha-
tására, annak fokozatos felpuhulásába és átalakulásába.18  
 
 

RENDI KIVÁLTSÁGŐRZÉS ÉS LIBERÁLIS JOGKITERJESZTÉS 
 
A szabad királyi városokban élő zsidóság a reformkorban is csupán töredékét al-
kotta a zsidó összlakosságnak, létszámáról azonban csak becslésekkel rendelke-
zünk. Michael K. Silber számításai szerint 1835-ben a zsidó népesség 6,3%-ára, 
13 650 főre tehető a királyi városokban lakók száma.19 Ez a létszám 1843-ra an-
nak ellenére sem változhatott számottevően, hogy az 1840. évi 29. tc. a városok-
ban is biztosította a szabad letelepedés jogát.20 A törvény hatása inkább hosszabb 
távon érvényesült, hiszen több város igyekezett kijátszani a rendelkezést, rendi 
jogai megtépázásaként értékelve a letelepedési jog megadását.21 Az, hogy a cé-
hes polgárság tekintélyes része a céheken kívül működő zsidó kereskedőkben és 
iparosokban e korszakban is gazdasági versenytársat látott, világosan megnyil-
vánult a kereskedő társulatok 1829-ban indított tiltakozó mozgalmában, amit a 
pesti kereskedőtársulat kezdeményezett az 1825–27. évi országgyűlés által ki-
küldött, a zsidóság állapotát is felmérő bizottság ajánlása ellen,22 amely a házaló 
kereskedelem legalizálása, illetve a városokban a zsidók ház- és a földbirtok 
 
17  A 2. lábjegyzetben felsorolt munkák mellett ld. Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 

XIX. század elején. A keret. Irodalomtörténeti Közlemények, 102. évf. (1998) 5–6. sz. 668–686.   
18  Az ellenségkonstruáló gondolkodás szemantikai hátteréről ld. Koselleck, Reinhart: Az aszim-

metrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest, 1997. 
19  Az adatot közli Pietsch, Walter: A magyar vidéki zsidóság fejlődésirányzatai a 19. század első fe-

lében. Múlt és Jövő, 14. évf. (2003) 3. sz. 76., 82.   
20  A szabad királyi városokban élő zsidóság létszámáról 1869-ig nem áll rendelkezésre országos 

szintű adat. Fényes Elek 1851-ben közzétett adataiból Kecskeméti Károly arra következtetett, 
hogy az 1840-es évek végén legfeljebb 30 ezerre tehető a királyi városokban élő zsidók száma, 
azaz a zsidóság 75−80%-a falun, illetve falusias mezővárosokban lakott. Kecskeméti Károly: A 
liberalizmus és a zsidók emancipációja, 188.; Kovács Alajos a későbbi törvényhatósági jogú 
városokban adja meg a zsidók lélekszámát 1850-re, amely alapján a városok egy részében 
nyomon követhető az 1840 és az 1850 közötti változás. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása 
Magyarországon. Budapest, 1922.  56−59. 

21  Ld. alább Debrecen példáját.   
22  Pest a 19. század elejére a magyarországi zsidóság központjává vált. A pest-budai zsidó lakos-

ság 1825-ben 8264, 1840-ben 10226, 1850-ben 17 618 főt számlált, s a városi lakosság 8,8, 9,8, 
illetve 11,3%-át alkotta. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon, 59.; A budai 
és az óbudai zsidóság története hosszabb múltra tekint, Pestre II. József engedményeként 1873-
tól nyertek törvényes úton bebocsátást. Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legré-
gibb időktől 1867-ig. Budapest, 1901.; Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők 
a reformkori Pesten. Budapest, 1989. 
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szerzése mellett foglalt állást.23 Jóllehet a kereskedőtársulatok mozgalma néhány 
év alatt elhalt, a kezdeményezés mégis példaértékű, s összhangban áll azzal, 
hogy a szabad királyi városok többsége 1840-ig féltve őrizte kiváltságát, amely-
nek értelmében maga dönthetett a zsidók beengedéséről vagy távoltartásáról.  

A városok kiváltságőrző magatartása az 1843–44. évi országgyűlésen is meg-
mutatkozott, hiszen a városi törvénytervezet továbblépett a rendi jogok korlátozása 
terén, amikor a zsidók felvételét is kilátásba helyezte a polgárok közé.24 Hogy a 
városok és a zsidók konfliktusa nem redukálható le csupán a német polgárság és 
zsidó letelepedők kapcsolatára, világosan megmutatkozott abban, hogy a városok 
véleményét az ország második legnagyobb városa, a német lakossággal nem ren-
delkező Debrecen követe fogalmazta meg. Fellépése nem tekinthető véletlennek, 
hiszen a debreceni cívis polgárság következetesen elzárkózott a zsidók betelepedé-
sétől. A városi tanács 1829-ban az elsők között csatlakozott a pesti kereskedőtársu-
lat felhívásához, s még 1840-ben is leírhatta egy helytartótanácshoz intézett iratá-
ban, hogy zsidók a városban semmilyen feltétellel nem telepedhetnek le. A város 
az 1840. évi 29. tc. elfogadása után is igyekezett helyi szinten szabályozni a beköl-
tözést, illetve a városi haszonvételekből továbbra is kizárta a zsidókat. Ezért a vá-
rosi tanács és a letelepedésért folyamodók között több perre került sor, s a kamara 
elmarasztalta a magisztrátust a letelepedés akadályozása miatt.25  

A városi törvényjavaslat tárgyalásakor a kerületi ülésen Debrecen követe, 
Komlósy László a korszak polgári fogalomkészletét mozgósította, amikor a váro-
sok tiltakozását tolmácsolta a zsidók polgárosítása ellen. A korban elterjedt szlo-
gent hangoztatta, miszerint a zsidók „államot alkotnak az államban”,26 „mert ne-
 
23  A mozgalomban résztvevő városok: Pest, Pozsony, Debrecen, Buda, Nagyszombat, Újbánya 

Győr, Igló, Kassa, Szeged, Újvidék, Eszék, Temesvár, Sopron, Eperjes, Lőcse, Pécs, Székesfe-
hérvár, Nagyvárad. Szántó Sámuel: Adalékok a zsidók történetéhez Magyarországon 1790–
1840. II. Magyar Zsidó Szemle, 3. évf. (1886) 656–662.; A városok gazdasági indítékait elemzi 
Hofhauser Margit: A kereskedő testületek mozgalma a magyar kereskedelem fellendítése érde-
kében a 18. század végén és a 19. század elején. Budapest, 1930.; Oszetzky: A hazai polgárság 
társadalmi problémái a rendiség felbomlásakor, 39–47.   

24  A kérdés jelentőségét jelzi, hogy a több mint 400 paragrafusból álló tervezet külön megnevezte 
a zsidókat: „A városi községnek mind azon tagjai, kik sem atyai, sem gyámi hatalom alatt nin-
csenek, születés és vallás különbség nélkül, a zsidókat is beleértve, polgárok.” Törvénycikk a 
királyi városokról. 88. §. Magyarország közgyűlésének írásai. 2. köt. Pest, 1844. 111. 

25  Rendtartási jegyzőkönyv. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, IV. 1011/a., 18400/815.; A letelepedé-
sért folyamodók és a városi tanács küzdelmeiről ld. Zoltai Lajos: A zsidók letelepülése Debre-
cenben. Magyar Zsidó Szemle, 1934. 18–32.; Prepuk Anikó: Az első zsidók Debrecenben. Re-
mény, 3. évf. (2000) 3. sz. 37–43.; Balogh István: Cívisek világa. Debrecen néprajza. Budapest, 
1973.; A városban 1850-ben 105, 1869-ben azonban már 1919 főt (4,1%) számlált a zsidó la-
kosság, amely a  századfordulóra az egyik legnagyobb vidéki közösséggé fejlődött, 1910-ben 
8406 fővel (9%). Kovács: A zsidóság térfoglalása Magyarországon, 59., 65. 

26  Az „állam az államban” szlogen a politikai szervezettségüket megőrző francia hugenották ellen 
keletkezett a 17. század elején. A francia forradalom alatt tovább élt Fichte szóhasználatában, 
aki az államon belül elkülönülő zárt csoportokat értette alatta. Zsidóellenes éllel a 18. század-
ban Johann Heinrich Schulz alkalmazta először. Katz, Jacob: The State within a State, the His-
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kik vallásuk egyszersmind polgári törvényeik, [...] és valahányszor a polgári tár-
saság törvényei Mózes törvényeivel összeütköznek, nincs erő, nincs hatalom, 
mely őket ettől elszakaszthassa.”27 Ezért francia és német példákat idézve óvott at-
tól, hogy a zsidók feltétel nélkül nyerjenek a városokban polgárjogot. Másfelől ab-
ból indult ki, hogy a jelen országgyűlés nem új alkotmányt készít, csupán a meglé-
vőt kívánja a kor követelményeihez igazítani. Az érdekegyesítés gondolatában rej-
lő fokozatosságot hangsúlyozva korainak, az 1840. évi 29. tc.-hez képest túl nagy 
lépésnek ítélte „a tökéletes egyenlőség ideájának” érvényesítését a városok rovásá-
ra, amit „a magyar nép millióival” szemben is méltánytalannak ítélt, akiknek nincs 
lehetősége arra, hogy a városokba költözve részt kérjenek a polgári jogokból.28 
Míg Debrecen polgárai kevés gyakorlati ismerettel rendelkeztek a zsidókkal való 
együttélés terén, a német lakossággal bíró Pozsony város követe közvetlen tapasz-
talatokra hivatkozhatott, amikor a zsidók térnyerésének várható gazdasági követ-
kezményeit ecsetelte.29 Növekvő kereskedésükből és iparűzésükből eredő feszült-
ségekre figyelmeztetett, s „qualificatio nélkül” végzett tevékenységüket szembe-
állította a keresztény polgárok céhes kötöttségek között folyó munkájával.30  

A városok tiltakozásával több megyei követ is egyetértett, akik azonban nem-
zeti szempontokra hivatkozva, illetve szintén az érdekegyesítés és a jogkiterjesz-
tés fokozatosságának fontosságát kiemelve ítélték korainak és megalapozatlan-
nak a városi polgárjogot. A Zemplént képviselő Lónyai Gábor a zsidókat „idege-
neknek, külön nyelv, vallás és nemzetiség által elzárkózottaknak” jellemezte, 
ezért kis lépésekben kívánt haladni a polgárosítás útján. Úgy vélte, miközben 
„magyar honfiak milliói ki vannak zárva” a polgári joggal együtt járó politikai 
jogokból, nem célszerű csupán humanizmusból továbbvinni az emancipáció 
ügyét a városokban.31 Pázmándy Dénes Komárom megye képviseletében azt rót-
ta fel a zsidóknak, hogy „nem akarnak nemzetiségünkhöz simulni, s nem is zsi-
dó, hanem elrontott német nemzetiséget gyakorolnak”.32  

A városokkal és a kis lépésekben történő haladás nemesi híveivel szemben a 
haladó megyék követei elvi liberális érvek, illetve a keresztény előítéleteknek el-

                                                                                                                                                
tory of an Anti-Semitic Slogen. Proceedings of the Israel Academy of Science and Humanities, 
vol. 4. (1971) 32–85.  

27  Az 1843–44. évi magyar országgyűlési alsótábla kerületi ülésének naplója, 2. köt. 547. 
28  Ibid. 545–548.  
29  Pozsonyban a 17. század végétől a Zuckermandel nevű helységben, később a Pálffyak által bir-

tokolt Váralján telepedett meg a zsidó népesség. 1850 körül 4840 főt számlált. Fényes Elek: 
Magyarország geographiai szótára. 3. köt. Pest, 1851. 255.; Újvári Péter (szerk.): Zsidó Lexi-
kon. Budapest, 1929. 718–721.  

30  Az 1843–44. évi magyar országgyűlési alsótábla kerületi ülésének naplója, 2. köt. 552.; Czoch 
Gábor: Pozsony és a „városi kérdés” a reformkorban. In: Czoch Gábor – Kocsis Aranka – Tóth 
Árpád (szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Bratislava, 2007. 
291–310.  

31  Az 1843–44. évi magyar országgyűlési alsótábla kerületi ülésének naplója, 2. köt. 549. 
32  Ibid. 550. 
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lentmondó gyakorlati tapasztalatok alapján az általános emancipáció hiányában 
is támogatták a zsidók városi polgárjogát. A Bihar megyét képviselő Beöthy Ödön 
nem osztotta azok véleményét, akik szerint a zsidók „nem simulnak a nemzethez 
s a hazához”, s elfogadhatatlannak ítélte azt, „ha a vallási meggyőződés külön-
bözéseitől függesztetnék fel a polgári qualificatió.”33 Csongrád megye követe, 
Klauzál Gábor sajnálatosnak tartotta azt, hogy a zsidókkal szembeni előítéletek 
mindenekelőtt a polgárságot jellemzik s az előző országgyűlés óta végbement 
hangulatváltozás okait kutatva a zsidók pénzkölcsönző tevékenységének téves 
megítélésére figyelmeztetett: „lehet-e vádolni azon néposztályt, mely a status ál-
tal egyedül kereskedésre és pénzüzletekre szorítva, midőn látá, hogy kikölcsön-
zött pénzét váltók által könnyebben megkaphatja, azt tevé, mit keresztyének ép-
pen úgy tesznek. [...] mert vannak [...] igen magas állású férfiak, kik [...] polgár-
társaik elszegényítésére társaságba léptek. S kinek jutott itt eszébe oly törvényt 
hozni, miszerint a ki uzsoráskodik, polgár nem lehet?”34 A zsidóság gyakran 
hangoztatott „erkölcsi elaljasodását” kifogásolókkal szemben a zsidó jótékony-
sági intézményekre, a szegényekkel és a betegekkel szemben megnyilvánuló kö-
nyörületességre hivatkozott.35 Somogy követe, Somssich Pál azonban a polgári 
jogok megvonásával járó veszélyekre hívta fel a figyelmet: a zsidók „a politikai 
jogok gyakorlatára megértek, s ha ezeket tőlük megtagadjuk, hatalmukat, mely-
lyel bírnak, nem a haza javára fogják fordítani, hanem ellene mint idegenek és 
elnyomottak, vagy legjobb esetben is közönyösek lesznek. [...] Tűrni őket, de jo-
gokkal fel nem ruházni annyi volna, mint önkeblünkben ellenséget táplálni.”36  

A kerületi ülésen azonban a városok a korlátozott képviselet miatt nem tudtak 
érvényt szerezni tiltakozásuknak, így a nemesség 26: 21 arányban megszavazta a 
zsidók városi polgárjogát.37 36: 12 arányban elutasította azonban felvételüket a 
megyei választásra jogosultak közé.38 Ezzel a városok még erőteljesebb kritikáját 
vívta ki, újabb bizonyítékot szolgáltatva arra, miszerint a zsidóügyet a nemesség 
a városok rovására kívánja megoldani.    

 
33  Ibid. 551.  
34  Ibid. 554–555. 
35  Ibid. 555.; Komlósy érveit támadta Palóczy László Borsod és Kállay Ödön Csanád megye kö-

vete is. Ibid. 552–554.    
36  Ibid. 557. 
37  A javaslat mellett szavazó megyék: Abaúj, Arad, Bars, Békés, Bihar, Borsod, Csanád, Csong-

rád, Fehér, Heves, Hont, Liptó, Máramaros, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs, Temes, Torontál, 
Tolna, Trencsén, Ung, Zala, Zólyom, Vas, Veszprém, illetve Turopolya, Fiume, Buccara. Nem 
vett részt a szavazáson Szatmár és Nyitra. Ibid. 557. 

38  A megyei szavazati jog egyik feltételeként fogalmazódott meg a keresztény felekezetekhez való 
tartozás. Az 1843–44. évi magyar országgyűlési alsótábla kerületi ülésének naplója, 3. köt. 
356–362. 
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A városi szavazati jogról az alsótáblán is folytatódó vitában újfent Debrecen 
követe vállalta a vezérszónok szerepét.39 Komlósy a korábbinál is erőteljesebb 
beszédet intézett a diétához, amit Debrecen 3000 polgárának aláírását tartalmazó 
nyilatkozattal támasztott alá. Folytatta a kerületi ülésen elkezdett kirohanását a 
judaizmus ellen, abban látva a keresztény polgárság idegenkedésének okát és a 
polgárosítás legfőbb akadályát. Előző felszólalásával ellentétben azonban mel-
lőzte a korszak polgári fogalmi kereteit, s kimondottan a középkorias zsidóelle-
nesség tételeit ismételgette, amikor a keresztény erkölccsel ellentétes nézetek és 
a vallási fanatizmus forrásaként értékelte a Talmudot, s a vallási kultusz elkülönítő 
erejét kifogásolta, amely kizárja azt, hogy egy zsidó egy kereszténnyel együtt 
egyen, igyon és mulasson. Úgy vélte, a zsidók teokráciát alkotnak, ami akadályoz-
za őket abban, hogy bármely más nemzettel és hazával azonosuljanak. A követ 
rögtönzött történelem órát tartott, amikor hosszasan ecsetelte a messiásvárás vad-
hajtásait, az álmessiások fellépését a különböző történelmi korokban. Sőt, Bloch 
Mór tekintélyét is segítségül hívta, a protestáns hitre áttért tudós állítólagos vé-
leményével alátámasztandó azt, hogy a talmudi törvények ellentétesek a keresz-
tény államok törvényeivel.40 Ezért az izraelitákat hitelveik nyilvános bemutatásá-
ra szólította fel.  

A városok többsége csatlakozott Debrecenhez,41 mindössze Szeged és Szat-
márnémeti követe fejtett ki eltérő álláspontot. Szatmárnémeti képviselője nem 
tartotta elegendő érvnek a „zsidók erkölcsi hibáira” való hivatkozást, s utalt arra, 
hogy a keresztény polgárok között is sok visszás szokás és előítélet él, mégsem 
kívánja őket senki megfosztani polgári jogaiktól. A természeti törvények és a 
lelkiismereti szabadság értelmében is a zsidók kiemelését kérte „nyomasztó állá-
saikból”.42 Szeged követe a rendies szűkkeblűség jeleként értékelte a városok 
magatartását, s rámutatott arra, hogy a polgári rend igazi ereje a polgári jogok ki-
terjesztésében rejlik.43 A vallási türelmetlenség megnyilvánulásának tekintette 
azt a véleményt, amely „a zsidó vallást az emberiséggel és a status céljaival el-
lenkezőnek és veszedelmesnek mondja”, de azok nézeteit sem osztotta, akik sze-
rint a zsidókat elő kell készíteni, alkalmassá kell tenni a polgári jogokra. Szavait 

 
39  Az alsótáblai vitát ld. Magyarországi Közgyűlések naplója a tekintetes Karoknál és Rendeknél. 

(a továbbiakban: Rendi Napló) 2. köt. Pozsony, 1844. 304–344.; Komlósy hozzászólása. Ibid. 
304–307. 

40  Bloch (később Ballagi) Mór 1843. májusban tért át az evangélikus hitre. Az emancipációs küz-
delmek egyik vezető személyisége, 1840-től a Magyar Tudós Társaság levelező tagja. 1840–41-
ben jelentette meg Tóra-fordítását. Később református teológus és nyelvész, 1858-tól az Aka-
démia rendes tagja.  Zsidó Lexikon, 82.  

41  Debrecenhez hasonlóan foglalt állást Győr, Komárom, Besztercebánya, Pozsony, Esztergom, 
Újvidék, Szabadka, Temesvár, Szakolca, Nagyszombat, Lőcse, Pest, Sopron és Kőszeg követe. 
Rendi Napló, 2. köt. 304–344.  

42 Rendi Napló, 2. köt. 316–317.; Szatmárnémetiben 1840 után kezdődött a zsidók letelepedése, 
1850-ben 128 fő élt a városban. Kovács: A zsidóság térfoglalása Magyarországon, 59. 

43  Rendi Napló, 2. köt. 320–321. 
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Debrecen követéhez intézte, emlékeztetve arra, hogy Debrecen városa sem készí-
tette elő lakosait a polgári jogokra, mikor szabad királyi városi kiváltságot nyert. 
Szeged követének véleménye összhangban állt azzal a gyakorlattal, amit a város 
a zsidókkal szemben követett. Szeged ugyanis korán lehetőséget adott a letelepe-
désre. Az első családok II. József uralkodása alatt, 1785-ben kaptak engedélyt a 
beköltözésre, de a város később sem akadályozta a létszámnövekedést.44 A téma 
kutatói szerint ennek oka, hogy a gazdálkodást nem folytató nemesség és a céhes 
polgárok által nem sokra becsült polgárjog, valamint a vele járó lassú gazdasági 
süllyedés nem teremtett olyan erős polgári öntudatot, mint amilyen a debreceni 
cíviseké volt.45 

A városok majdnem egyöntetű tiltakozásával szemben azonban határozottab-
ban megoszlott a megyék álláspontja. Jóllehet a megyei követek között is magas 
volt a zsidók városi polgárjogát elutasítók száma – összesen 25 megye követe 
nyilatkozott ekképp –, a megyék képviselői mégis tartózkodtak attól, hogy a kér-
dést rendszeres munkálatokra utalják, attól félve, hogy tárgyalása elsikkadhat.46 
A kerületi javaslat bírálói az első tárgyalási napon játszottak főszerepet, amikor a 
haladó követek többsége távol maradt. Közülük Vas, Pozsony és Sopron megye 
követe a zsidók vallási és szociális idegenségét kifogásolta.47 Túróc megye kép-
viselője „a vallási tanítások átvizsgálását” kérte, Veszprém megye követe egye-
nesen egy európai gyűlés elé kívánta utalni az emancipáció ügyét.48 Szepes köve-
te úgy vélte, hogy azok a megyék „tolták” a szabad királyi városokra a kérdést, 
ahol viszonylag kevés zsidó él, és ahol alacsony a királyi városok száma.49 A sza-
badelvű ellenzék egy része is óvott a részleges emancipációtól. Pázmándy Dénes 
a magyar nyelvhasználat hiányát rótta fel, s a zsidók előzetes magyarosodását 
kívánta, attól tartva, hogy a polgárosított zsidók a városokban a német nemzeti-
séget fogják erősíteni.50 A Tolnát képviselő Perczel Mór viszont arra figyelmez-
tetett, hogy a zsidók idő előtti polgárosítása a városokban szembe fordíthatja a 
polgárságot a liberális erőkkel. Őszintén és önkritikusan beszélt arról, miért nem 
könnyű a zsidókkal szembeni előítéleteket felszámolni egy olyan társadalomban, 
amely az anyatejjel szívta azt magába, s ahol legtöbbször még a felvilágosultabb 
elmék is „csak a józan értelem és az igazság szeretetének fegyverével” képesek 
leküzdeni negatív érzelmeiket. Perczel arra is rámutatott, hogy a zsidók iránti 
 
44  Szeged zsidósága 1825-ben 754, 1840-ben 681, 1850-ben 699 főt számlált. Kovács: A zsidóság 

térfoglalása Magyarországon, 57. 
45  Marjanucz László: A szegedi zsidó családok a 19. században. Szeged, 1988. 4; Uő: Szeged tár-

sadalma és népességfejlődése a 18–19. században. In: Zombori István (szerk.): Nagy István 
emlékkönyv. Szeged, 1999. 9–44.; Löw Immánuel – Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-
től 1885-ig. Szeged, 1885. 

46  Rendi Napló, 2. köt. 315., 318–319., 333.   
47  Ibid. 307. 
48  Ibid. 308., 310. 
49  Ibid. 325. 
50  Ibid. 308–309. 
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szimpátia a haladó nemesség körében sem lelhető fel olyan mértékben, ahogy azt 
a képviselők egy része feltételezi.51 

A vitában a kerületi javaslat támogatói is felszólaltak. Összesen 18 megye 
követe nyilvánított véleményt,52 ami nem tekinthető szokványosnak, hiszen a ko-
rabeli gyakorlat szerint az alsótáblán csak a kerületi ülésen elfogadott tervezet el-
lenzői fejtették ki részletesen álláspontjukat. Bizonyára a városi követek és me-
gyei támogatóik erőteljes fellépése késztette újabb állásfoglalásra a kerületi ülé-
sen korábban már megnyilatkozó követeket, amelynek következtében érdekes 
párbeszéd alakult ki a javaslat ellenzői és támogató között. Legtöbben Komlósy 
László felszólalását, s a Talmudról szóló negatív értékelését sérelmezték, s a val-
lás- és a lelkiismereti szabadság érvényesítéséért léptek fel. Beöthy Ödön követ-
kezetesen ragaszkodott ahhoz, hogy „a megkereszteltetés vagy a körülmetéltetés 
a polgári szabadságra nézve különbséget” ne tegyen.53 A városi törvényjavaslatot 
kidolgozó Szentkirályi Móric sajnálatosnak tartotta azt, hogy a múltból származó 
előítéletek határozzák meg a zsidóságról alkotott képet, miközben nem esik szó 
komolyan arról, milyen feltételeknek kellene megfelelni a zsidóknak ahhoz, 
hogy érdemessé váljanak a polgári jogokra.54 Komlósy nézeteit Torontál követe 
és a Temest képviselő Vukovics Sebő is cáfolta, aki a kettős mérce veszélyeire 
figyelmeztetett, s a zsidók állítólagos bűneivel szemben a keresztények által a 
vallás ürügye alatt elkövetett kegyetlenkedésekre hívta fel a figyelmet. Illetve 
rámutatott arra, hogy a zsidók már most is a „városi elemhez tartoznak”, ezért 
természetes, hogy a városokban kell róluk rendelkezni.55  

Szintén Debrecen követének válaszolt Bánhidy Albert, Csanád megye képvi-
selője, aki úgy vélte, a Messiásra való várakozás nem zárja ki azt, hogy a zsidók 
jó polgárok legyenek. Másfelől a külső környezet negatív hatásait ecsetelte, s 
lengyel példával támasztotta alá, miszerint a lengyel alkotmány, a nemesség 
erőtlensége adott lehetőséget arra, hogy a zsidók nagy szerepet töltsenek be a pá-
linkamérésben, s „a közélet lelketlensége vitte annyira dolgot, hogy a paraszt a 
pálinkában keresi üdvösségét”.56 Megítélése szerint nem lehet kárhoztatni a zsi-
dókat, amiért minden lehetőséggel élni próbálnak a jogtalanság viszonyai között, 
sőt, inkább meg kellene ismerni alkalmazkodó képességüket, szorgalmukat és fá-
radozásaikat, amellyel a pénzszerzés forrásait kutatják. Arra az ellentmondásra is 
 
51  Ibid. 322., 331. 
52  Beöthy Ödön Bihar, Szentkirályi Mór Pest, Karácsonyi László Torontál, Vukovics Sebő Temes, 

Bánhidy Albert Csanád, Palóczy László Borsod, Klauzál Gábor Csongrád, Török Gábor Arad, 
Kerkápolyi István Zala, Géczy Péter Zólyom, Lónyai Menyhért Bereg, Somssich Pál Somogy, 
Sztojka Imre Máramaros, Szentpály László Ugocsa, Horváth Simon Ung, Kubinyi Ferenc Nóg-
rád, Bachó Lajos Trencsén megye képviseletében támogatta a kerületi javaslatot.  Ibid. 307–
344.; A szavazás során 26 megye támogatta az eredeti tervezetet.   

53  Ibid. 310. 
54  Ibid. 314–315. 
55  Ibid. 315–316. 
56  Ibid. 317. 
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utalt, hogy jóllehet a zsidóság jelenleg a legkevesebb joggal bír az országban, 
mégis jelentős anyagi hatalmat birtokol, vagyona azonban kirekesztettsége foly-
tán nem a nemzet vagyonát gyarapítja.57 Borsod megye követe, Palóczy László is 
erőteljes szavakkal bírálta és a protestantizmus igazi szellemétől idegennek te-
kintette a Debrecen követének hozzászólásában megnyilatkozó vallási türelmet-
lenséget, s a zsidók állítólagos fanatizmusa és babonáik ellenpontjaként több 
példát hozott a város 16. századi történetéből a vallási fanatizmus megnyilvánu-
lására.58 Klauzál Gábort a spanyol inkvizícióra emlékeztették Komlósy szavai, s 
úgy vélte, a zsidó vallás csak az által maradhatott fenn ennyi ideig, mert alapja a 
tiszta morál. A zsidók körében a jótékonyság, a szegények ápolásának kiterjedt 
hagyományát idézte, s a városi testületek önzésében és kiváltságőrzésében látta a 
városi polgárság ellenséges magatartásának valódi okait. Klauzál a céhek fel-
számolását javasolta annak érdekében, hogy a keresztény és a zsidó kereskedők, 
iparosok egyenlő feltételek között működhessenek, s a városi polgárjog megadá-
sával egy időben a zsidóknak az egész országban a nem nemeseket megillető jo-
gokat kívánt adni.59 Zólyom követe, Géczy Péter az indiai páriák helyzetéhez ha-
sonlította a zsidók állapotát, s úgy vélte, „a felvilágosodott, művelt, pallérozott 
Európának” nincs joga elítélni a keleti kasztrendszert, hiszen két ezer év óta ma-
ga is páriákat tart.60  

Lónyai Menyhért Bereg követeként ugyan támogatta a kerületi javaslatot, 
fontosnak tartotta tüzetesebben meghatározni azt, miként lehetne a zsidókat a 
magyar nemzetiséggel „egyesíteni”, hogy a körükben élő „balítéletek és veszé-
lyes szokások” megszűnjenek. A városi polgárjog szelektív érvényesítését java-
solta, amikor megkülönböztette a nagyobb kereskedést, a mesterséget és a föld-
művelést gyakorlókat a kiskereskedők csoportjaitól. Az utóbbiakat, részben a sa-
ját megyéjében tapasztaltakra hivatkozva, miszerint hozzájárulnak a nép elsze-
gényedéséhez, nem kívánta polgárjoggal felruházni.61 Bereg mellett Máramaros 
is azon megyék közé tartozott, ahol nagy számban éltek zsidók.62 A megye köve-
te, Sztojka Imre szánalmas és elviselhetetlen állapotokról számolt be amiatt, 
hogy az ott élőknek mindent – beleértve „azon levegőt, a’ mit beszívnak, azon 
pohár vizet, mellyet megisznak”63– a tolerantalis taxa által, pénzen kell megven-
ni. Ugocsa követe annak ellenére támogatta a kerületi javaslatot, hogy szerencsé-
sebbnek tartott volna a kérdést az egész országra kiterjedően rendezni, attól tart-

 
57  Ibid. 317–318.  
58  Ibid. 318–321.   
59  Ibid. 321–322. 
60  Ibid. 329. 
61  Ibid. 330.; Bereg vármegyében 1840-ben 4 941 (4,2%), 1850-ben 10 761 (8%) zsidó lakos élt.  

Kovács: A zsidóság térfoglalása Magyarországon, 59. 
62  Máramarosban 1840-ben 9 079 (5,5%), 1850-ben 15 402 ( 8,4%) a zsidó lakosság száma. Ibid. 59. 
63  Rendi Napló, 2. köt. 333. 
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va, hogy a falusi zsidók egy része a városokba tódul majd.64 Lónyaival ellentét-
ben Somssich Pál nem tekintette hatásos érvnek a zsidók idegenkedését a magyar 
nemzetiségtől. Úgy vélte, éppen a polgári jogok fogják a zsidókat a magyar 
nemzetiséghez idomítani, ugyanakkor a várhatóan növekvő bevándorlás szabá-
lyozását javasolta.65 Somssich a kerületi ülésen megfogalmazott szempontjait 
ismételte meg, amikor rámutatott arra, hogy jóllehet a zsidók politikai és társa-
dalmi értelemben páriák, mégis vannak közöttük gazdagok, akik nagyobb va-
gyonnal bírnak, mint az arisztokrácia összes adóssága. Ezért ideje gondolkodni 
erről az értékes csoportról. Másfelől úgy vélte, könnyebb az előítéleteket lépés-
ről-lépésre leküzdeni, mint egyszerre megoldani a kérdést, ezért támogatta a vá-
rosokra korlátozódó emancipációt.66  

A zsidók városi polgárjogát támogató követekkel ellentétben, közel hasonló 
véleményt fogalmazott meg Kossuth és Eötvös, az emancipáció két meghatározó, 
de számos ponton eltérő álláspontot képviselő szakértője. Mindketten fenntartá-
sokkal éltek a javaslattal szemben. Kossuth a reformerők térnyerését tekintette el-
sődleges szempontnak, ezért úgy vélte, a zsidók városi polgárjoggal való felruhá-
zása kétes eredménnyel járhat abban az esetben, ha a tiltakozó városok polgárait 
szembeállítja a reformtáborral.67 Kossuth és követői a német városi polgárság asz-
szimilációs erejétől való félelmeiket sem titkolták. A pesti és a pozsonyi zsidóság 
példája nyomán, akik körében a 19. század közepéig a német nyelvtudás dominált, 
joggal tarthattak attól, hogy a városokba költöző és az ott polgárjogot nyerő zsidók 
inkább a német kultúrához fognak hasonulni. Ez a félelem még nagyobb nyomaté-
kot adott a német és a zsidó városi polgárság magyarosítására irányuló törekvé-
seknek, ugyanakkor azok álláspontját is igazolni látszott, akik az emancipáció el-
fogadását a zsidók előzetes magyarosodásához kívánták kötni.68  

Eötvös a városi törvény főrendi vitájában fejtette ki véleményét.69 Álláspontja 
a zsidók polgárosításáról 1840 óta érdemben nem változott, ezért ragaszkodott 
ahhoz, hogy az emancipációról általánosan és ne részleges formában rendelkez-
zenek.70 Az elvi megfontolásokon túl azonban arra is figyelmeztetett, hogy a fa-
 
64  Ibid. 336.; Ugocsában 1840-ben 1 979 (4,1%), 1850-ben 4 316 (7,9%) zsidó lakos élt. Kovács: 

A zsidóság térfoglalása Magyarországon, 59. 
65  Somogy vármegyében 1840-ben 4 449 (2,1%), 1850-ben 6 986 (2,8%) zsidó lakos élt. Ibid. 57.; 

Rendi Napló, 2. köt. 313–314.  
66  Ibid. 337. 
67  Veliky: Kossuth és a hazai polgárság. Kossuth a zsidóság hasznos csoportjainak társadalmi és 

kulturális beolvadását  ösztönözte, s ennek érdekében szorgalmazta a zsidó hagyomány moder-
nizálását. Prepuk: A zsidóemancipáció a reformkorban, 29. 

68  Ld. korábban Pázmándy Dénes véleményét a kerületi ülésen és az alsótáblán.    
69  1843-dik évi május 14-kére rendelt Magyar-országgyűlésen a méltóságos főrendeknél tartatott 

országos ülések naplója. (a továbbiakban: Főrendi Napló) 3. köt. Pozsony–Pest, 1844. 367–370. 
70  Eötvös a liberális jogkiterjesztés egyértelmű következményének tekintette a zsidók polgári jo-

gokkal való felruházását, s szembeszállt a korabeli előítéletekkel. Eötvös József: A zsidók 
emancipációja. Budapest, 1981.; Prepuk: A zsidóemancipáció a reformkorban, 22–24.; Schlett 
István: Eötvös József. Budapest, 1987. 
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lusi zsidó népesség városokba áramlását idézheti elő, ha a zsidókat csak a város-
okban ruházzák fel polgári jogokkal, s a szociális feszültségekből az emancipá-
ció ellenfelei kovácsolhatnak hatásos érveket. Ezért a politikai és a polgári jogok 
megkülönböztetését javasolta, az utóbbiak körébe sorolva a tulajdonszerzés és a 
mesterségek gyakorlásának jogát, s azt indítványozta, hogy a törvény mondja ki, 
a zsidók nem nyerhetnek politikai jogokat a városokban, ellenben rendelkezhet-
nek polgári jogokkal.71  

A főrendek között Zay Károly és Andrássy Károly érvelt az eredeti forma 
mellett.72 Zay Károly nem értett egyet Eötvös gyakorlati fenntartásaival, s abból 
a megfontolásból támogatta az eredeti javaslatot, hogy „a vallásbéli és polgári 
szabadság a nemzetek szellemi és anyagi jólétének legnagyobb rugója”.73 And-
rássy Károly különbséget tett a „reformált és a régi zsidók” között, s úgy vélte, a 
városokban élnek a zsidóság azon reformált csoportjai, amelyek a nemzethez pró-
bálnak hasonulni, ezért a polgárjoggal őket kell erősíteni.74 Véleményük azonban 
kisebbségi álláspont maradt. Jóllehet a kerületi ülésen és az alsótáblán a nemes-
ség a városok tiltakozása ellenére megszavazta a zsidók városi polgárjogát, a 
kérdést végül a főrendek döntötték el, akik többsége Eötvös javaslatát sem támo-
gatva, a városi polgárjogot csak a bevett felekezetek híveire korlátozta, s a zsi-
dókról való rendelkezést az általános emancipáció keretében képzelte el.75  

A téma kínálja a lehetőséget a Reinhart Koselleck által elemzett, ellenség-
konstruáló gondolkodásra jellemző fogalom párok meghatározására.76 Ezek az 
ellentétpárok világosan kirajzolódnak a reformkori frazeológiában, annak rendi 
érvelésében, de mellé az ezen ellentéteket áthidaló polgári-szekuláris fogalmak is 
felsorakoznak. A rendi fogalomhasználat – a városi vitában a városok többsége 
és egyes megyei követek érvelésében – egyszerű és világos képletet alkalmaz, 
amikor a zsidót a kereszténnyel állítja szembe és alapvetően vallási alapon hatá-
rozza meg, fenntartva a középkori antijudaizmus és a zsidók vallási, szociális kü-
lönbözőségéből eredő xenofóbia elemeit, s a zsidóságot jogi-társadalmi pária 
helyzetéből levezethető negatív értékekkel felelteti meg (a Talmud keresztényel-
lenes tanai, a keresztényeket megrontó üzleti etika). A polgári fogalomhasználat-
ban a konzervatív érvelés őriz meg legtöbbet e kétpólusú szemléletből, amelynek 
szekularizált változata az „állam az államban” szlogenben testesül meg, amely 
szerint a zsidóság elkülönült egységet alkot, ezért nem illeszthető be a nemzetbe, 
a polgári társaságba. A rendi és a polgári érvelés közötti átmenet sajátosan nyil-
vánul meg a két elem együttes alkalmazásakor (ld. Komlósy értékelését a Tal-

 
71  Főrendi Napló, 3. köt. 368. 
72  Ibid. 369.  
73  Ibid. 
74  Ibid. 
75  Rudics József bács megyei főispán indítványozta a 89. §-ból a „zsidókat is beleértve” kitétel ki-

hagyását. Főrendi Napló, 3. köt. 367. 
76  Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája.  
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mudról és a teokráciáról). A polgári fogalomhasználat liberális vonulatának jel-
lemzője, hogy megengedő, a zsidókat befogadó nézeteket fogalmaz meg a ter-
mészetjog, az abból levezethető vallási türelem és vallásszabadság elve, illetve a 
polgári haszonelv alapján. A fenti vitában a kérdés pozitív és differenciált szem-
lélete mutatkozik meg a zsidó vallási tradíciót és a zsidók gazdasági tevékenysé-
gét pozitívan átértékelő érvekben, illetve az eredendő idegenség hangsúlyozása 
helyett a polgári jogok várható nyelvi-kulturális homogenizáló hatásának kieme-
lésében. Azonban ez az érvrendszer sem szünteti meg az ellenségkonstruálást, 
helyette a zsidóságon belül hoz létre „aszimmetrikus ellenfogalmakat”, amikor a 
rendi érvelésben a keresztény–zsidó ellentét alapján még homogénnek tekintett 
zsidóságot kettéhasítja hasznos és kevésbé hasznos csoportokra, „megreformált 
és régi zsidókra”, befogadható és kizárandó részekre. Azaz csak az ellenség-
konstruálás léptékein változtat olyan módon, hogy az átalakulásra, „javulásra” 
nem képes részeket leválasztja, s a zsidóság egésze helyére helyezi. E kettévá-
lasztásban azon szemlélet továbbélése tükröződik, amely nem tekinti értéknek a 
zsidóságot történeti-tradicionális állapotában, ezért a modern társadalmakba tör-
ténő integrációját sem tartja kívánatosnak.77 

 
77  A kérdés története a felvilágosodással indult. A felvilágosodás zsidó-képét mutatja be Herz-

berg, Arthur: The French Enlightenment and the Jews. New York – London, 1968.; A zsidó-
ságnak a modern társadalmakban betöltendő szerepéről szélsőségesen nyilatkozó Voltaire néze-
teiről ld. Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Budapest, 2001. 56–73. 
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ÉS A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNET-ÍRÁS 

 
  
 
 
 
A debreceni egyetemnek abban a szobájában, ahol most Papp Imre barátom ül, 
sokszor akadt meg a szemem a könyvszekrényben az „Annales” folyóirat első 
évfolyamán. Kézbe vettem, lapozgattam, s el-eltűnődtem azon, hogy vajon ki is 
olvashatta ezt ott valaha. Azóta sem tudom a választ. De a kérdés, hogy kikre s 
miként hatott az Annales anno Magyarországon, régóta foglalkoztat. A hatvanas 
évek recepcióját érzékenyen mutatta a Történettudományi Intézetben rendezett 
1968-as vitaülés, amelynek anyaga megjelent a Századok hasábjain.1 De, hogy 
milyen kapcsolatok kínálkoztak az Annales alapítása idején, annak csak nemré-
giben bukkantam nyomára az MTA Könyvtár Kézirattárában őrzött Doma-
novszky Sándor hagyatékban. S a történet szövevénye csak ezután bontakozott ki 
előttem. 
 

AZ ANNALES SZÜLETÉSE 
 
Ismert historiográfiai tény, hogy az 1920-as évek történészei milyen nagy terve-
ket szőttek nemzetközi folyóiratok alapítására. Részben mert ki akartak végre 
kászálódni a világháborús lövészárkokból, részben mert az új viszonyokhoz il-
leszkedve újjá akarták alakítani a nemzetközi szereposztást. Az Annales alapítói 
„modellként és riválisként” egyaránt tekintettek a háború előtt hasonló ambíci-
ókkal indult, 1903 óta működő „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte”-re.2 Ez még a névválasztásban is tetten érhető: az új háromhavonta 
megjelenő lap végül az „Annales d’histoire économique et sociale” nevet kapta. 
Olyan vélemény is megjelent, hogy valójában a gazdaság- és társadalomtörténet-
re szakosodás távol állt a folyóirat szellemiségétől, ám ezt a nézetet inkább te-
kinthetjük utóérzésnek, mint az Annales „eredeti jellegzetessége” felismerésé-
 
1  Vita a Történettudományi Intézetben az Annales kör történetfelfogásáról. Századok, 103. évf. 

(1969) 5–6. sz. 1118–1134. (Katus László, Makkai László, Niederhauser Emil írásai)  
2  Fink, Carole: Marc Bloch: A Life in History. Cambridge–New York–Pot Chester–Melbourne–

Sydney, 1989. 130. A németekkel való rivalizálást élesebben hangsúlyozza Dewald, Jonathan: 
Lost Worlds. The Emergence of French Social History, 1815–1970. Pennsylvania, 2006. 184. 
Persze ekkoriban már az 1927-ben indult brit Economic History Review is a konkurensek közé 
számított. 
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nek.3 Lutz Raphel azt állítja, hogy az Annales első 10 évében az oldalszámok 
alapján a szövegek 58%-a tárgyalta a gazdaságtörténetet, és csak 10% vonat-
kozott a kultúr- és társadalomtörténetre.4 Más számítás szerint viszont 1929 és 
1948 között tematikailag a cikkek [!] 36,7%-a a gazdaságról, 32,7%-a pedig a 
társadalomról, azaz az írások 2/3-a együttesen a gazdaságról és társadalomról 
szólt.5 

Az 1928-as oslói történészkongresszuson az is eldőlt, hogy a folyóirat „egy 
nemzetközi szellemű nemzeti szemle” („une revue nationale d’esprit inter-
national”) lesz.6 Ebből a szempontból Strasbourg ideális bázist képezett, ahol a 
német tudományossággal szemben hatalmas összegekkel épp egy frankofon egye-
tem fejlesztése folyt, s a szerkesztőségben nem véletlenül vált meghatározóvá az 
elzászi mag. H. Pirenne-en kívül csak francia állampolgárok alkották azt. A nem-
zetközi ambíciók azonban nem múltak el nyomtalanul, s ha az első számokat la-
pozgatjuk, könnyen felismerhető, milyen hatalmas helyet foglalt el a folyóiratban 
a nemzetközi irodalom szemléje, kritikája. (A rovat címe az első időkben „Du 
passé au présent: A travers livres et revues” volt). Ehhez pedig széles külföldi 
tudósgárdát kellett mozgásba hozni. A közreműködők keresése során jutottak el 
a szerkesztők a magyar gazdaság- és társadalomtörténet-írás képviselőihez is. 
  
 
 
 

 
3  Az első szám nyitó nyilatkozata Le Goff szerint „nem beszél a gazdaság- és társadalomtörténet-

ről”. Le Goff, Jacques: Van-e Annales iskola? In: Benda Gyula és Szekeres András (szerk.): Az 
Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata Bp. 2007. 517–539. 
Az idézet az 519. oldalon. [Eredetileg a Budapesten tartott előadás megjelent: Századok, 1968] 
Megjegyezzük, hogy a párhuzamként idézett „Zeitschrift [sic!] für Sozial und Wirtschafts-
geschichte” nem utal a Vierteljehrschrift túl gyakori forgatására. Egyébként az 1929. január 15-i 
nyitány röpke egy oldalnyi szövegében mind a „gazdaság- és társadalomtörténet”, mind a „gaz-
daságtörténet” szó előfordul. A nos lecteurs. Annales d’histoire économique et sociale, [A to-
vábbiakban: Annales] t. 1 (1929) No. 1. 15 Janvier 1929. 1–2. 

4  Raphael, Lutz: Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tenden-
zen von 1900 bis zur Gegenwart. München, 2003. 99. 

5  Delacroix, Christian – Dosse, François – Garcia, Patrick: Les courants historiques en France, 
XIXe– XXe siècle. Éd. revue et augmentée. Paris, 2007. 228. Az idézett rész Christian Delacroix 
munkája. 

6  Idézi Fink: Marc Bloch, 132. A nemzeti és nemzetközi viszonyáról lásd még Erdmann, Karl 
Dietrich: Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen Historikerkongresse und 
des Comité International des Sciences Historique. Göttingen, 1987. 130–132. [Szerkesztett és 
átdolgozott angol kiadása uő: Toward a Global Community of Historians. The International 
Historical Congress and the International Committee of Historical Sciences 1898–2000. Eds. J. 
Kocka & J. Mommsen. New York–Oxford, 2005.] 
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A MAGYAR KÖZREMŰKÖDÉS 
 
Marc Bloch először a Nemzeti Múzeum főigazgatójához, Hóman Bálinthoz for-
dult, aki korai pályaszakaszában valóban elsősorban gazdaság- és társadalomtör-
ténettel foglalkozott.7 Levelében részletesen kifejtette a tervezett lap célját és 
koncepcióját.8 Mint írta, „kollégájával és barátjával”, Lucien Febvre-rel „egy 
nagy gazdaságtörténeti szemle” létrehozásán fáradoznak. A szerkesztőbizottság 
tagjainak felsorolása után megfogalmazta, miszerint szándékuk az, hogy „kap-
csolatba hozzák a jelen és a múlt közgazdasági tanulmányozását”, ezt „a térben” 
elhelyezzék, úgy, hogy „ne negligáljanak egyetlen jelentős civilizációt sem”. 
Ezért keresnek külföldi munkatársakat, s ezért fordulnak Hómanhoz is. Kérik, 
hogy járuljon hozzá, hogy szerepeltethessék nevét a munkatársak között a kiadói 
prospektuson. Az igazán effektív együttműködéshez azonban ennél is fontosabb-
nak tartják a közölt bibliográfia nemzetközi jellegét. Bloch ezért kér tőle a folyó-
irat területét („gazdaságtörténet, a társadalom szerveződése, osztályok, család 
stb.”) érintő magyar vagy Magyarországra vonatkozó könyvekről beszámolókat. 
Vagy egyenként, külön-külön, vagy, amennyiben lehetséges „általános, egy vagy 
több problémára koncentráló csoportos szemléket”. A nyelvi nehézségek miatt, 
hiszen csak franciául publikálhatnak, francia írást kérnek, bár német szöveg for-
dítása sem kizárt. Természetesen annak is örülnének, ha nemcsak szemlét, ha-
nem cikket is kapnának, minél általánosabb témákról, hogy az mennél nagyobb 
számú olvasó érdeklődését vonja magára. Továbbá a lap krónika rovatába is vár-
nak híreket. Végül még egy szívességet kért Bloch: adja meg Hóman azoknak a 
személyeknek vagy csoportoknak a címét, ahova a lap prospektusát és mutat-
ványszámát meg lehetne küldeni, s nem csak történészekre, hanem közgazdász-
okra, jogászokra, könyvtárakra, tudós társaságokra gondolt, akiket érdekelhet a 
„gazdasági és társadalmi tények tudományos tanulmányozása”. Mint írja: „Jel-
szavunk: semmi politika, semmi zsurnalizmus, se gyakorlati javaslatok, se ten-
denciózus történelem: komoly, leíró, egyszóval történelmi tanulmányok.”9 Ez 
volna a tudományos forradalom kiáltványa? 

Hóman azonban nem vállalkozott a feladatra, hanem maga helyett Doma-
novszkyt ajánlotta.10 Lehet, hogy a meghirdetett program sem vonzotta, de való-
színűleg egyszerűen nem volt ideje ilyesmivel foglalkozni. Marc Bloch 1928 au-
gusztusában találkozott Domanovszkyval az oslói nemzetközi történészkong-
 
 7  Draskóczy István: Hóman Bálint, a gazdaságtörténet művelője. In: Ujváry Gábor (szerk.): Tör-

téneti átértékelés. Hóman Bálint a történész és a politikus. Bp. 2011. 40–58. 
 8  Marc Bloch Hóman Bálinthoz, Strasbourg, 1928. május 18. Országos Széchényi Könyvtár Kéz-

irattár [OSZK Kt], Fond 15/317. 
 9  Uo. Marc Bloch feladóként az egyetem címét adta meg: „17 Av. de la Liberté Strasbourg.” Vé-

gül, egy utóiratban felkínálta Hómannak, amennyiben nem tudná vállalni egyedül a szemlézést, 
megoszthatja „más magyar közreműködőkkel”. 

10  Hóman Bálint Domanovszky Sándorhoz, Bp. 1928. júl. 20. Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtár és Információs Központ Kézirattár [MTA KIK Kézirattár], Ms 4524/618. 
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resszuson, Louis Eisenmann (1869–1937), a Sorbonne szlavista professzora s a 
Revue Historique főszerkesztője ismertette őket össze. A találkozásról Bloch ma-
liciózus levélben számolt be Febvre-nek: „Eisenmann révén kapcsolatba kerül-
tem egy bizonyos Domanovszkyval. Nagy buzgóság, szinte túlzottan. Folyton 
csak magyar könyvekről beszél. A megmaradt lelkesedés is gyorsan lelohadt, 
mikor megtudta, hogy a szemlékért nem lesz fizetés. Meglátjuk.”11 Az első be-
nyomásokra azonban gyorsan rácáfoltak a tettek. Domanovszky már 1928 őszén 
recenziókat küldött az Annales számára, így, neki köszönhetően, mint Bloch írta, 
„Magyarország elfoglalhatta a helyét” a folyóiratban.12 Az első számban végül 
„Économie hongroise” cím alatt a Domanovszky-tanítvány Pleidell Ambrus is-
mertetése jelent meg egy másik tanítványnak, Lederer Emmának a legrégibb 
magyar iparososztály kialakulásáról írott munkájáról.13 De a második számba is 
jutott magyar írás: Domanovszky Ákos (a történész fia) a volt pénzügyminiszter, 
Teleszky János könyvét (A magyar állam pénzügyei a háború alatt) mutatta be 
nagy alapossággal, illetve Szádeczky-Kardoss Tibor közölt rövid áttekintést az 
Illyefalvi Lajos által szerkesztett 1927-es Budapest Statisztikai Évkönyvről.14 
Domanovszky küldeményei láthatóan igyekeztek igazodni az Annales szerkesz-
tőinek koncepciójához, akik kifejezetten igényelték a jelenkori vagy jelenkor-
történeti témákat. Tudomásul vette a Bloch által „regresszív módszernek” neve-
zett szemléletet, amelynek jegyében tulajdonképpen a „múlt anyagi maradványa-
inak régészeti elemzését” igyekeztek elvégezni.15  

S a kapcsolat folytatódott, hiszen Bloch levelei 1929 és 1932 között továbbra 
is érkeztek Domanovszky címére. Igaz, leggyakrabban a terjesztés problémáit 
fejtegette: hogyan lehetne minél több előfizetőt verbuválni a folyóirat számára? 
Innen tudjuk, hogy a francia kiadó, Armand Colin kiadványaihoz Magyarorszá-
gon Fóti József Lajos, IV. Irányi u. 18. révén lehetett hozzájutni.16 Közben tar-

 
11  M. Bloch L. Febvre-hez, Stockholm, 1928. aug. 22. In: Müller, Bertrand (éd.): Correspondence: 

Marc Bloch, Lucien Febvre et les Annales d’histoire économique et sociale. v. 1. 1928–1933. 
Paris, 1994. 53. 

12  M. Bloch Domanovszky Sándorhoz, 1928. nov. 23. MTA KIK Kézirattár Ms 4523/270. Bloch 
ahhoz kérte Domanovszky hozzájárulását, hogy néhány kisebb, formai korrekciót végrehajthas-
son a szövegeken. 

13  Annales, t. 1 (1929) No. 1. 156–157. 
14  Annales, t. 1 (1929) No. 2. 306–309; 309–310. Domanovszky Ákos recenziója egyébként egyi-

dejűleg megjelent magyarul is: Századok, 63–64. évf. (1929–1930) 296–303. 
15  A módszer tulajdonképpen a Durkheim-i „társadalmi tény” fogalom történeti alkalmazási kísér-

lete volt a historizmus hermeneutikai felfogásával szemben. Erről lásd Iggers, Georg G.: Die „An-
nales” und ihre Kritiker. Probleme moderner französischer Sozialgeschichte. Historische Zeit-
schrift, Jg. 219 (1974) No. 3. 578–608. A vonatkozó módszertani rész: 588. A „lire d’histoire à 
rebours” brit előzményeire: Burke, Peter: The French Historical Revolution. The Annales School 
1929–1989. Cambridge, 1990. 23–24. 

16  M. Bloch Domanovszky Sándorhoz, [é. n.] nov. 7.  MTA KIK Kézirattár Ms 4523/274. Az An-
nales 1929-ben 1300 példányban jelent meg, 1933-ban 1000-ben, 1935 és 1938 között pedig 
800-ban. Lásd Delacroix – Dosse – Garcia: Les courants historiques 327. 
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talmi kérdések is szóba kerültek: 1931 kezdetén például, év végi mérleget ké-
szítve, a szerkesztők „döbbenten” vették észre az utóbbi számokban „a Magyar-
országra vonatkozó recenziók relatív hiányát”.17 Ezt követően újabb írások ér-
keztek Magyarországról, amelyeket Bloch 1932 nyarán nyugtázott.18 Ezek min-
den bizonnyal az Annales 1933-as évfolyamában megjelent recenziók lehettek, 
amelyben Baráth Tibor művéről Herzog József, Pleidell Ambruséről Varga End-
re, Jármay Edit és Bakáts István kötetéről Szabó István, Iványi-Grünwald Béla 
Széchenyi Hitel-kiadásáról pedig ismét csak Pleidell közölt bírálatot.19 Ezzel 
azonban le is zárult az Annales-beli magyar közreműködés. 

Ebből az együttesből külön figyelmet érdemel Szabó István írása, amely „Egy 
nagybirtok a XVIII. században” címen jelent meg. Nemcsak azért, mert láthatóan 
nem ismert tétel Szabó István bibliográfiájában.20 S nem is debreceni vonatkozásai 
miatt, hiszen ekkoriban Szabó budapesti levéltáros volt. Valójában ez az első fran-
cia híradás a Domanovszky-iskola születéséről. „A regéczi uradalom gazdálkodása 
a XVIII. században” című kötet, Jármay Edit és Bakáts István munkája volt ugyan-
is a „Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez” könyvsorozat első da-
rabja, amely Domanovszky Sándor szerkesztésében 15 kötetet bocsátott útjára. Az 
első kötethez a szerkesztő előszót írt, amely történeti és nemzetközi kontextusba 
helyezte a magyar agrártörténet historiográfiáját. Wenczel Gusztávtól Tagányi 
Károlyon át, a német és a lengyel gazdaságtörténet fejlődésével összehasonlítva ál-
lapította meg a magyar gazdaságtörténet-írás elmaradottságát.21 Ebből a perspektí-
vából adhatott számot Szabó István a Domanovszky által vezetett Művelődéstörté-
neti Intézetben szervezett agrártörténeti kutatások első eredményeiről.22 

Az Annales későbbi évfolyamaiban további magyar írásokra nem bukkan-
tunk. Mint ahogy Bloch utolsóként fenmaradt Domanovszkyhoz írott levele is 
1932-es keltezésű. A kapcsolat akadozásának, megszakadásának konkrét okait 
jelen ismereteink alapján csak találgathatjuk. 
 
 

 
17  M. Bloch Domanovszky Sándorhoz, 1931. jan. 19. MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/275. 
18  M. Bloch Domanovszky Sándorhoz, 1932. júl. 4. MTA KIK Kézirattár, Ms 4523/276. 
19  Annales t. 5 (1933) 212–217. Ezúttal „Hongrie” fejezetcím alatt. 
20  Szabó István 1898–1969. (Összeállította: Bitskey Istvánné) Debrecen, 1982. A könyvismerteté-

sekről szóló fejezet Lengyel Imre munkája. Uo. 5. Erős Vilmos sem utal rá Szabó Istvánról ösz-
szeállított válogatásában. In: Erős Vilmos (szerk.): A harmadik út felé. Szabó István történész 
cikkekben és dokumentumokban. Bp. 2003. 2009-es tanulmányában viszont már „birtokában 
van” Szabó Annales-beli recenziójának, ám tévesen datálja azt. Vö. Erős Vilmos: A magyar tör-
ténetírás a két világháború közötti időszakban. Erdélyi Múzeum, 71. évf. (2009) 1–2. sz. 7–27. 17*. 
http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/25936/EM_2009_1-2__002_Eros_Vilmos-A_magyar_ 
tortenetiras.pdf?sequence=1 [utolsó letöltés 2013. október 30.] 

21  Domanovszky Sándor: Előszó. In: A regéczi uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Bp. 
1930. 3. 

22  Étienne Szabó: Un grand domaine au XVIIIe siècle. Annales, t. 5 (1933) 214–216. 
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AZ (ELMARADT) RECEPCIÓ 
 
Méltán vetődik fel ugyanakkor a kérdés, ha az Annales szerkesztősége korai idő-
szakában hangsúlyt helyezett arra, hogy ismertesse a nemzetközi s eközben a 
magyar történetírás eredményeit, vajon milyen visszhangot váltott ki nálunk az 
Annales születése. S a válasz, bármily meglepő legyen is, viszonylag egyszerű: 
szinte semmilyet. 

A Századok, amely 1867 óta a magyar történetírás vezető folyóirata volt, s 
amelyet ebben az időszakban épp Domanovszky szerkesztett (aki, mint láttuk, 
levelezőként közreműködött az Annales arculatának formálásában), egyáltalán 
nem tudósított az új gazdaság- és társadalomtörténeti folyóirat létezéséről. Pedig 
mind Marc Bloch, mind Lucien Febvre neve ismerősen csenghetett a magyar his-
tória művelői számára. Febvre nevének említésével először már a húszas évek-
ben találkozhatunk.23 Mályusz visszaemlékezésében így rekapitulálta a francia 
történeti földrajzhoz (s benne Febvre munkáságához) fűződő viszonyát: „Nem 
elég – bizonygattam Hómannak – a német történeti földrajzi irodalmat idézni, 
ennek termékeire utalni, hanem meg kellene nézni a franciát is. Ehhez azonban 
párizsi könyvtári kutatás szükséges, mivel Budapesten teljességgel hiányzik az a 
szakirodalom, amelyből meg lehetne ismerni a francia törekvéseket. Hóman 
mindenben igazat adott, s még azt is megtette, hogy a Széchényi könyvtár egész 
– ugyanakkor rendkívül szerény – francia valutakészletét egy fontosnak és hasz-
nosnak látszó munka megvételére fordította. Francia nosztalgiám ösztönzött arra, 
hogy a Századok Csánki-emlékfüzetébe írt tanulmányomban, A helytörténeti ku-
tatás feladatai-ban megpróbáljam a német mellett a francia helytörténeti iroda-
lom erényeire már most rá irányítani a figyelmet. Amint javult Magyarország 
gazdasági helyzete, stabilizálódott fizetésünk, nekem is apránként módomban 
volt francia történeti földrajzi könyveket vásárolnom. Folyóiratok recenziói nyo-
mán döntöttem el, mit szerezzek meg. Három könyvet forgattam előkészüléskép-
pen: Vidal de la Blache: Principes de géographie humaine-t, L. Febvre: La Terre 
et l’évolution humaine. Introduction géographique à l’histoire-t és ugyancsak 
Febvre-től: Histoire de Franche-Comté-t. Főleg a legutóbbi megszerzése bizo-
nyult helyesnek. Írója [1929]-ben M. Bloch-hal megindította az Annales d’histoire 
économique et sociale-t, a világháború után az Annales-kör vezére lett. Azt hi-
szem, az oroszlánkörmöket éreztem meg fiatal kori művében s aki a Századok-
ban olvasható ajánlatom (1924. 564.) nyomán megismerkedett vele, nem veszte-
gette el idejét.”24 Még ha érzünk is ebben a visszatekintésben némi utólagos túl-
 
23  Mályusz Elemér: A helytörténeti kutatás feladatai című agendájában már a húszas évek első fe-

lében idézte L. Febvre 1912–es munkáját. Századok, 57–58 évf. (1923–24) 1–6. sz. 564* [Újra 
megjelent: Mályusz Elemér: Klió szolgálatában. Válogatott történelmi tanulmányok. (Szerk. 
Soós István) Bp. 2003. 493–513. ] 

24  Mályusz Elemér: Visszaemlékezések. (kézirat a család birtokában) III. Újkori társadalomtörté-
net. 31. (Ezúton köszönöm Soós Istvánnak a kéziratba betekintés lehetőségét.) 
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zást, Mályuszt nem véletlenül nyűgözte le Febvre fiatalkori munkássága, hiszen 
a dinamikus regionális monográfia műfaja újdonságot hozott a francia történeti 
földrajzba is.25 S – mint tudjuk – a földrajzi mozzanat meghatározó szerepet ját-
szott az Annales születésében. Ebből a szempontból paradigmatikus, hogy Febvre 
és Bloch neve együtt, mégis külön-külön csak egy Párizst megjárt fiatal történeti 
földrajztudós írásában fordult elő.26 Az Annales neve azonban csak elvétve buk-
kant fel a vezető magyar történeti folyóiratban. Először épp Mályuszné Császár 
Edit (1910–1992) egyik recenziójában.27 Akár Mályuszt, akár Domanovszkyt 
sejtjük is a háttérben, mindez kevés ahhoz, hogy egyáltalán valamifajta recepció-
ról beszélhessünk. Igen korlátozott lehetett tehát az a hatás, amelyet az Annales 
eredményeivel akkoriban gyakorolt.28 

Figyelembe kell vennünk, hogy nem sokkal Bloch és Domanovszky oslói ta-
lálkozása után levélváltásra került sor a két nemzeti történelmi folyóirat irányítói, 
Domanovszky mint a Századok és Louis Eisenmann mint a Revue historique 
szerkesztője között. Domanovszky 1928. november 7-ei levelére fél év késéssel 
válaszolva Eisenmann egyetértett a szemlecikkek és recenziók kölcsönös cseré-
jében. Ez annál is inkább biztató lehetett, mert egy szemlecikk egy oldaláért Eisen-
mann 15 frankot (kb. 4 pengő) honoráriumot tudott ajánlani. Mint írta, ettől 
ugyan senki sem gazdagszik meg, de „a tudománynak és az országnak tett szol-
gálat” sem lebecsülendő.29 Túl egyszerű lenne egy ilyen prózai okra visszavezet-
nünk a recenziók Annales-ból való elmaradását, hiszen a megállapodás lényegé-
ben a harmincas évek közepéig a Revue historique-kal sem realizálódott. Mintha 
egyik félnek sem lett volna sürgős a másik történetírásának megismerése. Tud-
 
25  Kronsteiner, Barbara: Zeit Raum Struktur. Fernand Braudel und die Geschichtschreibung in 

Frankreich. Wien – Salzburg, 1989. 71–72. Hasonló kategóriába sorolható egyébként Marc 
Bloch 1913-ban megjelent L’Île-de-France monográfiája is. Uo. 73–76. 

26  A debreceni egyetem ifjú geográfusa, Mendöl Tibor, Demangeon szemüvegén keresztül nézve 
respektálta mindkettőjüket. Mendöl Tibor: Gazdaság- és településtörténet a francia földrajz-
ban. Századok, 69. évf. (1935) 428–441. Konkrétan: 431–432; 439. Az Annales d’histoire éco-
nomique et sociale-ról azonban nem tesz említést. Mendöl ugyanebben az évben egy másik írá-
sában is hivatkozik Febvre művére (La Terre et l’évolution humaine. Introduction géographique 
à l’histoire. Paris, 1922.), s vele szemben A. Demangeon „Annales de Geographie”-beli cikkét 
vonultatja fel. Mendöl Tibor: A francia emberföldrajz keletkezése és a történeti tudományok. 
Századok, 69. évf. (1935) 61–69. A jegyzet: uo. 67*. Miután Mendöl 1934–35-ben Párizsban 
épp Demangeon-nál volt ösztöndíjas, különösnek tűnik, hogy mintha nem tudná, hogy De-
mangeon Febvre jóbarátja, s együtt szerepelnek az Annales szerkesztői között. Közös művük, 
Le Rhin. Problèmes d'histoire et d'économie, Paris, Armand Colin, 1935-ben jelent meg. 

27  M. Császár Edit: Oppel Jenő: Cegléd 1730-ig. Századok, 66. évf. (1932) 477. Ugyanebből a 
körből ifj. Vayer Lajos (1913–2001) ikonográfiai dolgozatában is találhatunk egy lábjegyzetben 
szerény utalást az Annales-ra. ifj. Vayer Lajos: Pázmány Péter ikonográfiája. Századok, 69. 
évf. (1935) 275*. 

28  Vö. Glatz Ferenc: Domanovszky Sándor. Történetíró és tudományszervező. In: Uő: Nemzeti 
kultúra – kulturált nemzet 1867–1987. Bp. 1988. 257. [Eredetileg: Századok, 1978] 

29  Louis Eisenmann Domanovszky Sándorhoz, Paris, 1929. máj. 2. MTA KIK Kézirattár, Ms 
4523/628. 
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juk, közben beütött a válság, megszorítások jöttek, kötött devizagazdálkodás, de 
a környező országok történetírása mégis sokkal inkább jelen volt a Revue hasáb-
jain, mind a bibliográfiákban, mind a bulletinnek nevezett szemle-rovatban, mind a 
recenziókban. Először 1936-ban jelent meg egy rövid kritika („bibliográfia jegy-
zet”) épp Marc Bloch tollából Váczy Péter német nyelvű monográfiájáról.30 Úgy 
látszik, mégsem volt olyan éles az ellentét az Annales és a Revue között, ha az 
előbbi szerkesztői rendszeresen publikáltak az utóbbiban. S ekkorra készült el 
Baráth Tibor Lukinich Imre biztatására, Domanovszky kritikus támogatásával és 
Eisenmann sürgetésére írott nagy historiográfiai összegzése, amelyet értelemsze-
rűen a Századokkal rokon hegemón pozíciót betöltő Revue historique jelentetett 
meg.31 Baráth (1906–1992) a harmincas évek elejétől a Történettudományok 
Nemzetközi Bizottságánál (CISH) titkárkodott magyar delegátusként, s a ma-
gyar–francia történész kapcsolatok egyik legfőbb szervezője volt. Kifejezett ér-
deklődés élt benne a történetelméleti és historiográfiai kérdések iránt. Nézeteit ek-
koriban itatta át a geopolitikai gondolat, de belekóstolt a kultúrdiplomáciába is. S 
talán még maga sem sejtette, féktelen ambíciója milyen mélyre süllyeszti majd.32 

Mint közeli szemlélő, aligha lehet közömbös, hogyan látta, illetve láttatta a fran-
cia történetírás tudományközi helyzetét. Egy, a Századokban Charles Seignobos 
könyvéről írott terjedelmes ismertetésében – a német tudománnyal szembeállítva 
– így ábrázolta a francia fejlődés sajátosságait: „A francia történelem tudomány-
közi elhelyezkedését és belső fölépítését egészen más vonások jellemzik. Ugyan-
csak kívülről indulva el megfigyeléseinkben, látjuk, hogy az itteni szellemtudo-
mányok közt, illetőleg helyesebben: a tiszta természettudományok kivételével 
minden más tudomány közt, nem a história a központi fekvésű, hanem a hagyo-
mányos nagy múlttal rendelkező szociológia. Ennek van meg az a messze szét-
ágazó szervezete, amelyet a német kultúrkörben a történelemnél találunk s e 
helyzetet Comte után Durkheim és Lévy-Bruhl világhírű iskolája csak erősítette. 
A történettudomány helyett itt a szociológia a nemzeti tudomány. Hozzá a histó-
ria csak úgy viszonylik, mint túl a Rajnán a társadalomtudomány a történelem-
hez. Azaz itt a tudományos problémák elsősorban »szocializálódnak«. S ez a 
szociognosztikus látás oly erős, hogy a településtörténetnek például még csak 
neve sem keletkezhetett, hanem egész problematikája szétporlott az urbanizmus, 
a statisztika és a geográfia között.”33 Nem érdemes vitatnunk, hogy mennyiben 
volt helytálló Baráth akkori diagnózisa a francia társadalomtudományok helyze-

 
30  Marc Bloch: Peter von Váczy: Die erste Epoche des ungarischen Königtums. Pécs, 1935. Revue 

historique, t. 61 (1936) No. 1–6. 187–188. 
31  Baráth Tibor: L’Histoire en Hongrie (1867–1935). Különlenyomat a Revue historique 1936. év-

folyamából. Paris, 1936. 
32  Paksa Rudolf: A történetírás mint propaganda. Baráth Tibor útja a szaktörténetírástól a mí-

toszgyártásig. Kommentár, (2006) 5. sz. 69–81.  
33  Baráth Tibor: Seignobos, Charles: Histoire sincère de la nation française. Paris, 1933. Száza-

dok, 68. évf. (1934) 348–355. Az idézet a 349–350. oldalon. 
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téről. Mendöl Tibor, a francia emberföldrajz fejlődéséről írott szemléjében úgy 
vélte, hogy Baráth „Febvre rémlátása” nyomán eltúlozta a helyzetet. Baráth 
ugyan nem írta le Febvre nevét, de Mendöl szilárd földrajztudósi öntudattal álla-
pította meg a szociológia hegemón törekvései láttán: „A szociológusok támad-
tak, a geográfusok dolgoztak úgy, mint azelőtt, s munkáiknak továbbra is »geo-
gráfia« címet adtak a szociológusok minden támadása ellenére is, – mindössze ez 
történt.”34 Ám még ha pontosnak tekintenénk is Baráth összehasonlító helyzetér-
tékelését, akkor is fel kell figyelnünk arra, hogy épp azt nem vette észre kortárs 
megfigyelőként, amit az Annales sikerének méltatói utólag hangsúlyozni szok-
tak. „Marc Blochot és Lucien Febvre-t a körülmények is segítették. A földrajzi 
gondolat korlátai, a Durkheim követők szétszóródása, a közgazdászok elszigete-
lődése a jogi karok gettójában mind-mind légüres teret eredményeztek a francia 
társadalomtudományok közepén, ahol a vonzási pólusoknak ki kellett volna ala-
kulniuk. A hely betöltésre várt. Az Annales elfoglalta, nem előre megfontolt mó-
don, hanem a pillanat elméleti szükségleteihez ösztönösen alkalmazkodva, és az 
örökség jogán. Mert a földrajzi gondolat eredményei, a Durkheim-iskola rend-
szertani hozzájárulása Marc Bloch és Lucien Febvre számára nem sikerrecept. 
Folyamatosan vállalt szellemi örökség ez, amely alapvetően befolyásolta történé-
szi eljárásaikat.”35  
  
S ha nem tárhattunk is fel minden magyarázati lehetőséget, az tény, hogy az An-
nales-szellem magyarországi recepciója az 1930-as években elmaradt, s a feladat 
az 1960-as évekre hagyományozódott. Ám ez már egy másik, folytatásos történet.  

 
34  Mendöl: A francia emberföldrajz, 68. 
35  Burgière, André: Egy történetfelfogás története: az Annales születése. [Eredetileg: 1979] In: Az 

Annales 539–555. Az idézet: 547–548. 
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A világgazdasági válság kitörése, majd egyre szélesebb területekre történő elmélyü-
lése számos területen hozott gyökeres fordulatot. Nemcsak a világgazdasági, gazda-
ságpolitikai folyamatokat rendezte át, hanem jelentősen hozzájárult a polgári de-
mokráciák általános megrendülése mellett a külpolitikai, külgazdasági törekvések 
újraértelmezéséhez is. Régi elképzelések láttak napvilágot újrafogalmazott tarta-
lommal, megvalósulási célokkal. Ezek sorába tartoznak a különböző egységtörek-
vések, integrációs gondolatok. Ezek között ugyan a legismertebb Briand 1929-ben, 
a Népszövetség jubileumi közgyűlésén felvetett Páneurópa-terve, azonban Német-
ország, Olaszország és a Monarchia utódállamai részéről is számos gazdasági jelle-
gű javaslat látott napvilágot. Ezt a régiót különösen súlyosan érintette a válság, 
melynek oka nem pusztán a kisállami létből adódó fokozottabb kiszolgáltatottság a 
világgazdasági folyamatoknak, hanem a kortárs közgazdasági elemzők által is sokat 
bírált, az utódállamok gyakorlatban megvalósított gazdaságpolitika is. 

A változatos formákban már korábban megfogalmazott Európa-tervek, integ-
rációs gondolatok, gazdasági egységtervek általános vonásain végigtekintve nem 
meglepő, hogy a válság alatt is számos ilyen koncepció látott napvilágot. Ezek-
nek a terveknek alternatív jellegűk is volt. Akkor jelentek meg, amikor a meglé-
vő politikai felállás, a nemzetközi gazdasági rend bizonytalanná vált, sőt – ahogy 
korszakunkban is – határozottan megrendült, egy új berendezkedés lehetősége, 
vagy szükségszerűsége vált egyértelművé. Az említett alternatív jelleg mellett 
ezek a koncepciók már megfogalmazásuk révén is magukban hordozták a meg-
lévő külgazdasági és külpolitikai berendezkedések kritikáját. A válság alatt fel-
merült integrációs tervek egy része rendelkezett rövidebb-hosszabb előzmények-
kel, mások viszont teljesen új tartalmú elképzelések voltak. Mindezek az általá-
nos vonások érvényesek az 1931-es osztrák–német vámunió tervére is.1 

 
1  A vámunió tervezetéről szóló feldolgozások: Krüger, Peter: Die Außenpolitik der Republik Wei-

mar. Darmstadt, 1985. 531–535., Dengg, Söner: Deutschlands Austrit aus dem Völkebund und 
Schachts „Neuer Plan”. Frankfurt am Main–Bern–New York, 1986. 120–131., Höpfner, Hans-
Paul: Deutsche Südosteuropapolitik in der Weimarer Republik. Frankfurt am Main–Bern, 1983. 
259–265. Schröder, Hans-Jürgen: Die deutsche Südosteuropapolitik und die Reaktion der an-
golsächische Mächte 1929–1933/34. In: Becker, Josef – Hildebrand, Karl u.a. (Hrsg.): Inter-
nationale Beziehungen in der Weltwirtschaftskrise 1929–1933. München, 1980. 343–360. Ma-
gyar részről: Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság 1931–1936. Bp. 1969. 60–79. 
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A Monarchia utódállamait a világgazdasági válság Európában, Németország 
mellett többek között azért is érintette súlyosan, mert többségük külkereskedel-
me az agrárexporttól függött. Számukra a húszas évek elején, közepén kialakult 
stabilitás nagyon rövidnek és bizonytalannak tűnt, mivel már 1928-ban megmu-
tatkoztak az agrárválság jelei. A kormányok többsége a gazdaságpolitikai szerep-
lőktől érkező sorozatos figyelmeztetéseket sokáig nem vették komolyan. Régi-új 
megoldatlan problémák vártak ismét enyhítésre: piackérdés, importpótló iparosí-
tási politika és következményei, a gazdasági életképesség kérdése, a Németor-
szághoz való gazdasági kapcsolatok és még számos egyéb kihívás. A Népszövet-
ség 1929-es jelentésében a válság okait az alábbi tényezőkben látja:2 „1. A hábo-
rús adósságok és a jóvátételi terhek. 2. Európa hitelezőből adóssá vált át. 3. A 
kivándorlási lehetőségek megszűnése, illetőleg megszorítása. 4. A gyarmatok és 
a tengeren túli országok industrializálása. 5. A gazdasági nacionalizmus túlzá-
sai.” A tanulmány szerint a megoldás egyik legfontosabb alapeleme a gazdasági 
kérdések elválasztása a politikaiaktól. Ez az ajánlás különösen megvalósíthatat-
lannak tűnt az utódállamok számára. 

Az agrártúlkínálat és következményei bizonytalanná tették az egyébként is 
ingatag közép- és kelet-európai hatalmi berendezkedést. 1930 után számos nagy-
hatalom aktivizálódott a térségben. Megoldási javaslatok sokasága született, va-
lóságos gyógyírt azonban nem tudtak nyújtani. A válság elmélyülésével (pl. ipari 
válság, hitelválság) csak a még nagyobb bizonytalanság tűnt állandónak. Gyak-
ran maguk az egykori győztes államok torpedózták meg egymás rendezési javas-
latait. Egy olyan sajátos helyzet alakult ki, melynek az volt a lényege, hogy az 
európai hatalmak képesek voltak a másik fél tervezetét meggátolni, de sajátjuk 
keresztülvitelére elegendő partnert nem tudtak találni. Ráadásul a tervezetek 
többsége már önmagában is kivitelezhetetlennek tűnt, hiányoztak hozzá az alap-
vető gazdasági feltételek. 

Ebben a helyzetben 1930-ra a német külpolitikában jelentős változások men-
tek végbe. Stresemann 1929-es halálával egy korszak lezárult. Megváltozott a 
német diplomácia viszonyulása az integrációs elképzelésekhez. Stresemann még 
a Páneurópa-mozgalom lehetőségei között látta a német elképzelések kibonta-
koztatását, 1930–31-ben a súlypontok egyre inkább a Dunai-térségre tevődött át. 
Nem pusztán azért mer a válság elmélyülése ezen térségben növelte meg a német 
külgazdaság-politika mozgásterét, hanem láthatóvá vált, hogy ez a régió a ver-
sailles-i rendezés egyik legbizonytalanabb területe. A német külpolitikában érzé-
kelhető hangsúlyeltolódások voltak megfigyelhetőek, melyeknek meg voltak a 
személyi aspektusai is. 1930 júniusában Bülow lett a külügyi államtitkár, akinek 
meghatározó szerepe volt a német külpolitika új közép- és kelet-európai irány-
vonalának kiformálásában. 1930 augusztusában arról írt, hogy a válság kedvez a 

 
2  A Nemzetek Szövetsége Főtitkárságának tanulmánya az európai államok gazdasági együttmű-

ködéséről. Külügyi Szemle, 8. évf. (1930) 1. sz. 123. 
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német külpolitika törekvéseinek, a Duna-medencéről pedig az volt a véleménye, 
hogy ” …ott fekszik Németország jövőbeni lehetősége.”3 

Mint Nyugat-Európában, mint az utódállamok között nagy visszhangra talált 
Curtius német külügyminiszter és Schober osztrák alkancellár által 1931. márci-
us 19-én Bécsben aláírt szerződése a két állam közötti vámunió jövőbeni megte-
remtéséről. Ezt követően jelent meg március 19-én a két fél hivatalos közlemé-
nye a „Szerződés a Német Birodalom és Ausztria között vám- és kereskedelempo-
litikai kapcsolatok összehangolásáról” címmel.4 A szerződés 12 pontból állt, mely-
nek főbb törekvései a következők: A két fél függetlenségének és más országok-
kal szemben vállalt szerződéses kötelezettségek tiszteletben tartása. Közös vám-
törvények és vámtarifa, beviteli és kiviteli vámok megszüntetése, önálló vám-
igazgatás kialakítása, a vámokat mindkét fél a maga vámterületén veti ki. A be-
viteli, kiviteli és a tranzittilalmak megszüntetése. A kétoldalú vasúti és hajózási 
forgalomra, valamint a letelepedésre iparűzésre és adózásra való jogok szabályo-
zása. Harmadik állammal kötendő szerződések szabályozása. Valamennyi meg-
lévő kereskedelmi szerződés felülvizsgálata. Paritáson működő döntőbíróság fel-
állítása a vitás kérdések rendezésére. A szerződést mindkét félnek ratifikálni kell.  

Már első olvasatra is bizonytalanságot rejt magában a XII. pontban feltünte-
tett érvényességi idő a szerződésre vonatkozóan, mivel: „A szerződés egyéves 
határidővel bármikor felmondható, először azonban … csak a hatálybalépéstől 
számított harmadik év leteltével.”5  

A vámok csökkentése, ill. lebontása a húszas évek második felétől kezdve a 
közgazdasági szakirodalom, a gazdaságpolitikai elemzők általános témája volt. 
Számos racionalitással bírt egy olyan gazdasági környezetben, amikor a tenge-
rentúli termékek versenyképessége látványosan megnőtt az európaival szemben. 
Ennek egyik fontos oka az európai áruk szállítási idejének megnövekedése az 
Európán belüli új határok jelentős kiterjesztése miatt, valamint a vámok jelentős 
felemelése, párosulva a szerteágazó adminisztratív korlátozásokkal, bürokratikus 
vámszabályokkal és egyéb – pl. állat-egészségügyi – akadályoztatásokkal. A 
nemzetközi gazdasági érintkezések egyik fő kérdése húszas évek második felé-
ben a vámok voltak. A kortársak a vámok csökkentéséről, „vám-fegyverszü-
netről” beszéltek. Ez volt az 1927-es genfi világgazdasági konferencia egyik fő 
témája. Eredmények azonban ezen a tanácskozáson sem születtek. Az MTI tudó-
sítása szerint pontosan a vámszerződés aláírásának napján a bécsi közép-európai 
gazdasági értekezleten a varsói kereskedelmi- és iparkamara képviselője arról 
beszélt, hogy kívánatos lenne a régióban egy vámunió megteremtése, de ez olyan 

 
3  Hillgruber, Andreas: Die Zerstörung Europas. Beiträge zum Weltkriegsepoche 1914 bis 1945. 

Frankfurt am Main–Berlin. 1991. 138. 
4  Gratz Gusztáv korabeli tanulmánya alapján közli: Németh István: Demokrácia és diktatúra Né-

metországban 1918–1945. 1. kötet: Az 1918. novemberi forradalom és a weimari köztársaság. 
Összegzés és dokumentumok. Bp. 2007. 252–255. 

5  Uo. 255. 
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cél, amit szerinte is nehéz elérni.6 Az alábbi adatsor jól reprezentálja, hogy a vi-
lággazdasági konferencia után nemhogy csökkentek volna, hanem tovább nőttek 
a vámok. Ráadásul egy olyan szituációban, amikor a válság alatt különösen fon-
tossá vált a korlátozott piaci lehetőségek miatt az európai termékek versenyké-
pességének fokozása az amerikaival szemben. 

 
A vámtételek alakulása az egyes országokban  
az 1913-as adatokhoz képest %-ban kifejezve7 

 
Ország 1927 1931 

Németország 122 244 
Franciaország 97,5 160 
Ausztria 77 158 
Csehszlovákia 137 220 
Lengyelország 74 93 
Románia 140 207 
Magyarország 144 207 
Jugoszlávia 144 207 
Bulgária 296 420 

 
A tervezettel Ausztria ismét a nagyhatalmak politikai látókörébe került. Joggal 
keltett érdeklődést és aggodalmat a versailles-i rendszert kiformáló nagyhatal-
mak és Ausztria szomszédaiban egyaránt. A német–osztrák kapcsolatok első 
magasabb szintű eseménye a német kancellár és külügyminiszter 1924-es bécsi 
útja volt. Az Anschluß problematikája önmagában is megkerülhetetlen volt a tár-
gyalások során. Stresemann német külügyminiszter a találkozókor így fogalma-
zott: „Az Anschluß kérdést nem szabad sem szem elől téveszteni, de nem szabad 
nagy zajt kelteni körülötte.”8 Ezzel az osztrák fél is egyet értett.  

A szerződés nem volt előzmény nélküli, mivel a két fél politikusi és szakértői 
szinten már egy éve tárgyaltak annak megteremtésének lehetőségéről. Erre nyúj-
tott első alkalmat az osztrák kancellár berlini útja 1930 februárjában. Mindkét fél 
egyet értett abban, hogy a vámpolitikai közeledést rendkívül óvatosan kell kezel-
ni, elkerülve a Népszövetség és a nyugati hatalmak gyanakvását. 1930. év első 
felében az európai politika egyébként is a Briand-féle kezdeményezésre adandó 
válasszal volt elfoglalva. 

 
6 http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a100929.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28V%E1muni%F3%29%2 

0and%20DATE%3D1931.03.19--1931.10.31_&s=SORT&m=0&a=rec (2013. október 10.) 
7  Teichova, Alice: Kleistaaten im Spannungsfeld der Großmächte. Wirtschaft und Politik in Mit-

tel- und Südosteuropa in der Zwischenkrieggszeit. Wien, 1988. 180. adatai alapján 
8  Goldinger, Walter: Das Projekt einer deutsch-österreichischen Zollunion von 1931. In: Institut 

für österreichische Geschichstforschung und von der Wiener Katholischen Akademie (Hrsg.) 
Österreich und Europa. Hugo Hantsch zum 70 Geburtstag. Graz–Wien–Köln, 1965. 528. 
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Bár a részletek kérdésében – a vámunió ideje, csatlakozandó országok köre 
stb. – számos bizonytalanság volt megfigyelhető, a két világháború közötti euró-
pai rendet kialakító országokban különösen nagy aggodalmat keltett. Mindenki 
tisztán látta egy ilyen eredetileg tisztán gazdasági jellegű elképzelésnek a jövő-
beni politikai következményeit mint az Anschluß-ra, mint Németország közép- 
és kelet-európai pozícióira vonatkozóan. Az alapvető francia félelem a tervezet-
tel kapcsolatban abból indult ki, hogy a vámunió Ausztriával békés úton éri Né-
metország első világháborús célját, azaz a németek vezette Mitteleuropa megte-
remtését.9 Az ettől való félelem határozta meg a francia külpolitika reagálását 
minden olyan német elképzeléssel szemben, mely bármilyen formában is a ko-
rábbi közép- és kelet-európai pozíciók visszaszerzését célozta meg. Briand még 
egy 1928-es beszédében röviden, de határozottan fogalmazta meg az Anschluß-
hoz való viszonyt: „L’ Anschluß c’est la guerre”.10 

A franciaországi magyar követ jelentésében egyértelműen állapítja meg a pá-
rizsi aggályokat: „Berlin egy olyan lépést tesz, mely egy közeli realizációt ered-
ményezhet, s amelyre felfigyelhetnek még azok az államok is, melyek teljesen 
francia vezetés alatt állnak. komolyan számolnak itt azzal, hogy Magyarország, 
de Jugoszlávia és Románia is csatlakozhatnak a német–osztrák gazdasági blokk-
hoz, amit természetesen minden rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek majd 
megakadályozni, bár az erre irányuló akció esélyeit eléggé pesszimisztikusan íté-
lik meg.”11 A vámunióról szóló szerződés több elemében is eléggé homályos, ki-
dolgozatlan. Emiatt számos értelmezési lehetőséget biztosított a kortársak számá-
ra. Egy harmadik ország csatlakozásának kilátásba helyezése azt a lehetőséget is 
magában foglalhatta – amit elsősorban a franciák, a csehek és a tervezet elutasí-
tói képviseltek –, hogy burkoltan a korábbi német közép- és kelet-európai pozí-
ciók visszaszerzéséről van szó. Voltak azonban olyanok is, akik ezzel pont az 
Anschluß vádját vélték elkerülhetőnek.12 A számos nyitva hagyott kérdés, a nem 
egészen egyértelmű, gyakran ellentmondó politikai nyilatkozatok a német és az 
osztrák fél részéről azt eredményezték – amit a később idézendő kortársi véle-
mények is mutatnak –, hogy széles palettán mozgott a vámunió interpretációs le-
hetősége. A német és az osztrák sajtó nyugtatni akarta az aggodalmaskodókat. A 
bécsi Tag azt írta: „Nagyon könnyen lehetséges, hogy egyelőre a két javaslatte-
vőn kívül más ország nem fog csatlakozni a Vám-Európához (sic!). Ebben az 

 
 9  Knipping, Franz: Deutschland, Frankreich und das Ende der Locarno-Ära 1928–1931. Studien 

zur internationalen Politik in der Anfangsphase der Weltwirtschaftskrise. München, 1987. 213. 
10  Uo. 214. 
11  Idézi: Diószegi László: Gazdasági egységesítési tervek a Duna-medencében az 1929–1933-as 

világgazdasági válság időszakában. In: Romsics Ignác (Szerk.): Integrációs törekvések Közép- 
és Kelet-Európában a 19. és 20. században. Bp. 1997. 70. 

12  Uo. 



PALLAI LÁSZLÓ 230

esetben csak német–osztrák vámszövetség fog életbe lépni, amelynek azonban 
nem lesz semmiféle éle más országok ellen.”13 

A franciák és a csehek voltak azok, akik egyértelműen politikai célokat, azaz 
az Anschluß előkészítését és német revíziós törekvéseket láttak a tervezetben. 
Ezért a vámunióban az első világháború utáni politikai rendezés egyértelmű re-
vízióját vélték felfedezni. Beneš nyíltan fogalmazott: „A vámuniónak mondott 
terv a politikai Anschluß előkészítése. … a gazdasági közösség létrehozása olyan 
erős politikai tényező, hogy a politikai egység kialakulását automatikusan maga 
után vonja.”14 A korabeli cseh sajtótudósítások kiemelték annak veszélyét, hogy 
a vámunióval Prága teljesen elszigetelődhet politikailag a régióban és a Délkelet 
irányba áramló cseh kereskedelmi kapcsolatok is teljesen ellehetetlenülnek.15  

A francia lehetőségek a tervezet meggátolására gazdasági szempontból korlá-
tozottak voltak. Látványosan és gyorsan nyújtottak számos utódállamnak gyors 
hiteleket, de a legfontosabb kérdésben, azaz az agrárfelesleg elhelyezésében nem 
lehettek partnerek. A politikai, nemzetközi jogi fellépések azonban hathatósab-
bak tűntek. Ezzel hamar tisztában voltak, mivel már március 22-én a francia, a 
csehszlovák és az olasz diplomácia képviselője Bécsben határozottan kijelentet-
ték, hogy a vámuniót ellentétesnek tekintik az 1922-es genfi protokollal.16  

Fontos azt hangsúlyozni, hogy Franciaország politikai szerepvállalása egyér-
telműen meghatározó volt a Duna-medencében, azt azonban gazdaságpolitikai 
eszközökkel nem tudta alátámasztani. Ezt a tényt támasztja alá az alábbi táblázat 
is, mely a Monarchia helyén létrejött utódállamok importját mutatja be százalé-
kos megosztásban Franciaország és Németország irányából.17 

 
 

 Franciaországból Németországból 
 1921 1929 1921 1929 
Ausztriába 1,2 2,7 22,4 20,9 
Bulgáriába 6,9 8,2 21,5 22,2 
Magyarországra 1,9 2,2 13,0 19,7 
Lengyelországba 4,3 6,9 37,0 27,3 
Romániába 13,6 7,7 8,9 22,3 
Jugoszláviába 3,0 4,0 7,2 15,6 
Csehszlovákiába 3,5 3,8 27,9 25,0 

 

 
13 http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a100929.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28V%E1muni%F3%29% 

20and%20DATE%3D1931.03.19--1931.10.31_&s=SORT&m=0&a=rec (2013. október 10.) 
14  Uo. 73. 
15 http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a100929.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28V%E1muni%F3%29% 

20and%20DATE%3D1931.03.19--1931.10.31_&s=SORT&m=8&a=rec (2013. október 10.) 
16 http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a100929.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28V%E1muni%F3%29% 

20and%20DATE%3D1931.03.19--1931.10.31_&s=SORT&m=0&a=rec (2013. október 10.) 
17  Knipping, Franz: Deutschland, Frankreich und das Ende der Locarno-Ära, 208. adatai alapján 
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A két világháború között régiónkban mindig is mély ellentmondás volt meg-
figyelhető a francia politikai aktivitás és a külgazdasági lehetőségek között. Né-
metország esetében a helyzet fordított volt. A válság elmélyülése még egyértel-
műbbé tette azt a tényt, hogy Németország Európa legnagyobb agrárfelvevője-
ként és a közép- és kelet-európai térség természetes gazdasági partnereként az 
utódállamok helyzetének rendezésében megkerülhetetlen. Ez jól megmutatkozott 
az utódállamok által 1930–31-ben megrendezett agrárkonferenciák kudarcában 
is. A régió államai egymás között az agrár-túltermelési válságot nem tudták 
megoldani, mivel többségük hasonló termékeket vitt az európai piacokra. Né-
metország törekvései és aktivitása a dunai országok felé nem véletlenül 1930–
31-ben erősödött fel. 

A vámuniót határozottan ellenzők jogi megoldásban gondolkodtak, azaz azt a 
kérdést tették fel a nemzetközi bíróságnak, hogy ez a tervezet mennyire egyez-
tethető össze Ausztria nemzetközi szerződéseivel, kötelezettség-vállalásaival. A 
saint-germain-i békeszerződés azon cikkével, miszerint Ausztria nem mondhat le 
függetlenségéről, ill. az 1922-es genfi protokollal – amely alapján Ausztria nép-
szövetségi hitelt kapott –, azaz Ausztria minden olyan pénzügyi és gazdasági 
megállapodást elutasít, mely függetlenségét közvetve, vagy közvetlenül befolyá-
solhatja.18 Ez a kérdés hónapokon át foglalkoztatta az európai elemzőket, gazda-
sági szakírókat. 

Az idézett cikk szerzője – Gratz Gusztáv is, aki korszakunkban a közép-euró-
pai együttműködés jeles élharcosa volt – számos bizonytalansági tényezőt emel 
ki. Érzékeli, hogy a genfi protokoll kitétele széles értelmezési lehetőséggel bír 
mindkét irányban. Hasonlóan nem látható a szerződés végleges célja, hatása a 
dunai államokra. Számolni kell a külső bírálók mellett a belső ellenzékre is, 
konkrétan az osztrák iparos körök ellenérdekeltségére. Magyarország esetleges 
csatlakozására utalva érveket és ellenérveket is lehet felhozni. Különösen akkor 
kerülne az ország nagy kihívás elé, ha ez a tervezet megvalósul és hosszú életű-
nek mutatkozik. Magyarország Középeurópai Intézetében 1931. március 30-án 
rendezett vitán ezek a kérdések kerültek napirendre. Az ipari csoportok féltek a 
német túlsúlytól, az agráriusok pedig a kimaradás veszélyeire figyelmeztettek. 
Mindannyian egyetértettek abban, hogy mind a nyugat-európai, mind a dunai ál-
lamok közvéleményében jelentős aggodalom mutatkozik a terv iránt.19 

A tervezett vámunióval szembeni kettősség jól érzékelhető volt. Egyszerre 
van jelen a racionalitás, a gazdasági célszerűség, Gratz Gusztávot idézve: „Te-
kintettel arra, hogy a német–osztrák vámunió tárgyában létrejött 1931. március 
19-i bécsi egyezmény csak három évre szól és ennek az időszaknak eltelte után 
bármely állam részéről felmondható, tekintettel továbbá arra, hogy a megállapo-

 
18  Gratz Gusztáv: A német-osztrák vámunió kérdéséhez. Magyarország Középeurópai Intézete 

Közlemények 2. Bp. 1931. 4–5. 
19  Uo. 14–20. 
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dás tartalma alatt is mindkét állam megtarthatja a kereskedelmi szerződések kö-
tésének a maga önállóságát, végül tekintettel arra, hogy a bécsi egyezmény a 
többi országokat is meghívta az egyezményhez való csatlakozásra, nehéz azt állí-
tani, hogy ez az egyezmény feladta Ausztria függetlenségét és Ausztriának Né-
metországba való olyan beolvadását jelenti, amely a genfi protokoll határozmá-
nyainak megszegésének volna minősíthető.”20 A szerző ugyanezen cikkében 
megfogalmazta a hosszabb gazdasági célokat is. „Németország és Ausztria nem 
annyira azt célozták, hogy ez a vámunió közvetlenül meg fogja oldani a náluk 
érzékelhető gazdasági bajokat, min inkább azt, hogy azzal az ő vámszövetségük-
kel egységes gazdasági blokkot teremtenek, amely más országokra nézve is von-
zó erővel bírna úgy, hogy aztán idővel létesülhetne az a nagyobb gazdasági terü-
let, mely alkalmas lehet arra, hogy a Közép-Európában érzékelhet gazdasági ba-
jok megoldását előmozdítsa.”21 A nyugati politika és számos közép-európai or-
szág azonban pont ennek lehetséges politikai következményeitől félt. Látható, 
hogy számos elemző a tervezetben a gazdasági, mások a politikai célok elsőbb-
ségét hangsúlyozzák. A tervezetnek volt azonban olyan haszna is, hogy a vámpo-
litikai kérdések ismét a gazdaságpolitikai viták középpontjába kerültek, egyetért-
ve a vámuniók általános hasznával. Számos javaslat született. Felmerült egy 
osztrák–cseh–magyar vámunió gondolata is, aminek már voltak előzményei. 
Ausztriával és Magyarországgal kötött békeszerződésekbe belefoglalták azt a 
pontot, hogy a győztesek javasolják a két államnak Csehszlovákiával kiszélesítve 
a vámpolitikai együttműködés legalább öt évre történő megtartását. A korai hú-
szas évektől kibontakozó nacionalista gazdaságpolitika azonban ezt meggátolta. 
A válság alatt azonban most is napirendre került. A neves gazdasági szakíró, 
Ajtay József a magyar–osztrák vámszövetség létrehozását javasolta több írásá-
ban is, kiemelve, hogy ez az együttműködés rejti magában a lehető legkisebb po-
litikai kockázatot.22 Ki kell emelni azonban azt a tényt, hogy az első világháború 
után bármiféle gazdasági kísérlet, mely a régi Monarchia akármilyen kis szeleté-
nek is gazdasági újjászervezésére törekedett, az a kisantant leghatározottabb el-
lenkezését váltotta ki.  

Az osztrák–német vámunió tervének bukása jelenthette ugyan a francia poli-
tika sikerét, de az eleve meglévő problémákon ez nem segített. Már említettük, 
hogy elméleti szinten a vámunió gondolata gazdasági racionalizmusa, előnyei 
révén sokak számára kívánatos cél volt. A német nagyhatalmi törekvések szolgá-
latába állításával azonban sokat ártott gondolatának. Erre utalt Hantos Elemér is, 
aki a két világháború között az utódállamok gazdasági közeledésének nemzetkö-
zileg is elismert képviselője volt. „Mint végcél az európai államok vámszövetsé-
ge soha figyelmen kívül nem hagyható, de tisztában kell lennünk azzal, hogy 
 
20  Gratz Gusztáv: A német-osztrák vámunió terve. Külügyi Szemle, 9. évf. (1931) 3. sz. 287. 
21  Uo. 278. 
22  Ajtay József: A kibontakozásútja. Magyar–osztrák vámszövetség. Gazdasági összeműködés a 

Dunavölgyében. Bp. 1931. 



AZ 1931-ES OSZTRÁK–NÉMET VÁMUNIÓ TERVE 

 

233

megvalósítása közbülső állomások nélkül nem lehetséges. … Miként a dunai 
konföderáció politikai jelszava, úgy a vámunió gazdasági jelszava is igen sokat 
ártott a reális közeledési törekvéseknek. … Közép-Európa önálló államainak kö-
zös vámterületbe való tömörülésének időpontja messze kitolódott s kérdéses, 
hogy valaha elkövetkezik-e? … A vámunió politikai lehetetlenségével szemben 
áll a kereskedelmi szerződések elégtelensége.”23 Véleménye szerint a közép-
európai régi stabilitásának megteremtése tartósan nem lehetséges a gazdasági éle 
egy területének kiemelésével. „Csupán a gazdasági közeledést célzó összes mód-
szerek megfelelő egyesítése, a kereskedelempolitikai, közlekedéspolitikai, valu-
tapolitikai és termeléspolitikai rendszabályok összefogása útján érhető el oly 
együttműködés, amely a közép-európai gazdasági rendszernek beillik.”24 

Míg a magyar és más agrárszakírók, gazdasági szereplők álláspontja eltérő 
volt a vámunióval szemben, addig a magyar hivatalos külpolitika határozott és 
egyértelmű volt. Az 1931. április 17-i Olaszországnak eljuttatott vélemény szerint: 
„A dokumentumban Magyarország az Anschluß irányába mutató, a Brocchi-terv 
ellen irányuló politikai akciónak értékelte a vámuniót.”25 Ez egyértelmű gesztus 
volt az olasz fél irányába, de fontos hangsúlyozni, hogy az általuk preferált un. 
Brocchi-terv sem jelentett megoldást az agrárfelesleg elhelyezésére. 

Sem a politikai, sem a világgazdasági környezet nem kedvezett a vámunió 
megvalósulásának. 1931 májusától a válság tovább mélyült a sorozatos bankcső-
dökkel, a hitelélet szétesésével. Ez súlyosan érintette Németországot és Ausztriát 
is. A belpolitikai következmények is tragikusak volta. A polgári demokrácia egy-
re instabilabbá vált, a szélsősége pártok viszont látványosan felerősödtek. A bel-
politikai instabilitás nem kedvezett a külpolitikai érdekérvényesítő képességnek. 
A vámunió ellen, ahogy már említettük elsősorban a francia és a cseh diplomácia 
agitált a leghatározottabban. A többi nagyhatalom visszafogottabb volt 

A vámunió sorsát a nemzetközi jogi megoldás döntötte el. Henderson angol 
külügyminiszter javaslatára a Hágai Nemzetközi Bíróság illetékességébe utalták 
azon kérdés eldöntését, hogy a tervezet mennyire egyeztethető össze Ausztria 
nemzetközi szerződéseivel, kötelezettségvállalásaival. Az ítéletet szeptember 3-
án hozták meg. 8:7 arányban kimondták, hogy a szerződés ellentétes Ausztria ál-
tal korában megkötött szerződéseivel. A döntés nem volt teljesen vitamentes, 
mivel voltak olyanok, akik szerint csak a saint-germain-i békeszerződéssel nem 
összeegyeztethető. Ezt követően októberben mindkét fél vissza is lépett a terve-
zettől. Curtius maga is lemondott. A német külpolitika aktivitása az utódállamok 
felé átmenetileg lecsökkent. 

Láthattuk, hogy az osztrák–német vámunió terve hivatalos megfogalmazását 
követően hamar elbukott. A már említett nyugati reagálások, határozott elutasítás 

 
23  Hantos Elemér: Magyarország gazdasági integritása. A nemzeti megújulás útja. Bp. 1932. 77–79. 
24 Uo. 122. 
25  Diószegi: Gazdasági egységesítési tervek a Duna-medencében, 71. 
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és a nemzetközi bírósági döntés mellett a belpolitikai tényezőknek is fontos sze-
repe volt. Hamarosan kibontakozott a hitelválság, mely újabb mélypontra juttatta 
mindkét ország gazdaságát. Ennek különösen Németországban voltak külpoliti-
kai következményei. Berlin aktivitása és érdeklődése átmenetileg csökkent a ré-
gió országai felé. A vámunió felvetése – gyors bukása ellenére is – rávilágította a 
figyelmet a Duna menti országok súlyos gazdasági helyzetére, melynek rende-
zetlensége alááshatta az egész első világháború utáni berendezkedést. Ezzel tisz-
tában volt a francia diplomácia is a Tardieu-terv felvetésekor. Ezekből a rende-
zési kísérletekből azonban valósággá egyik sem vált. A piacprobléma azonban 
megmaradt. Ezt az 1933-as londoni világgazdasági konferencia sem tudta meg-
oldani, amitől kezdetben sokat vártak. A régió továbbra is nyitva állt a német be-
hatolás előtt. Az 1934 szeptemberében kibontakozó Neuer Plan a régi német 
Mitteleuropa törekvéseket valósította meg új formában, mely tragikus következ-
ményekkel bírt az utódállamok számára is. 
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Kovács Imre (1913–1980) születésének száz éves évfordulója különösebben nem 
lendítette fel az életműve iránti érdeklődést. Egy-két tudományos konferencia 
mellett más alig történt, életműve nem került az érdeklődés homlokterébe. Meg-
ítélésem szerint ebben az is közrejátszott, hogy a magyar népi mozgalom és a 
népi irodalom iránt is egyre lanyhul az érdeklődés, a népi írók életműve egyre 
kevésbé része a közbeszédnek. Ez jellemzi Kovács Imre gazdag életművét is. 

Élete Alcsút és New-York között zajlott, bár ő magát ősei révén nem dunántú-
linak, hanem tiszántúlinak (Gyoma) tartotta, s a Tiszántúlt (nem teljesen megala-
pozottan) a szabad parasztok földjének vélte. József főherceg uradalmában édesap-
ja a cselédeknél magasabb státusban szolgált, hiszen uradalmi kulcsár volt. A bir-
tokos parasztok életével a nyári vakációk idején ismerkedett meg, nagybátyja há-
zában. Édesapja korai halála után előbb nagyanyja nevelte, majd a Protestáns Or-
szágos Árvaházban, később a Pro Christo Diákszövetség internátusában lakott. 
1933-ban iratkozott be a budapesti Közgazdasági Karra, amely akkor a Műegye-
tem része volt. Diplomát azonban nem szerzett, mert „Néma forradalom” című 
könyvéért 1937-ben három hónapi börtönre ítélték és utolsó szigorlata előtt az 
egyetemi tanács kizárta, mert az egyetemen kívüli viselkedésével közbotránkozást 
okozott. A paraszti élet iránti érdeklődése már korábban kezdődött, amikor faluku-
tató táborban vett részt a dunántúli Kemsén. E táborban végzett közös kutatások 
eredménye volt az „Elsüllyedt falu a Dunántúlon” c. kötet. Az újságírás már egye-
temistaként is vonzotta, s politikussá válását elősegítette, hogy úgy vélte: a ma-
gyarságot csak a parasztság mentheti meg. Ezért tájékozódott a különböző politikai 
csoportok felé már a II. Debreceni Diétán, másokkal együtt ezért szervezi a Márci-
usi Frontot1 Ezért vállalt 1939-ben (Erdei Ferenccel együtt) meghatározó szerepet 
 
1  Salamon Konrád: A Márciusi Front. Bp., 1980. 19. Kovács Imre tiltakozott az ellen, hogy a Már-

ciusi Frontot a kommunisták (elsősorban Donáth Ferenc) kezdeményezték volna, hiszen a kiált-
vány 12. pontja a pángermán és pánszláv (szovjet) imperialista törekvések ellen tiltakozott. Ko-
vács Imre: Népiség, radikalizmus, demokrácia. Publicisztikai írások. Bp., 1992. 77. Romsics Ignác 
úgy véli, a fiatal kommunistáknak, elsősorban Donáth Ferencnek volt része a mozgalom elindítá-
sában, de a program a népi írók fontosságát támasztja alá. Ugyanakkor a kommunisták befolyása 
is megmaradt, amit az mutat, hogy az 1938. évi programból kikerült a pángermán és pánszláv ve-
szély s helyette a „minden nagyhatalmi imperializmus kirekesztése” került. Romsics Ignác: Törté-
nelem, történetírás, hagyomány. Bp., 2008. 295. Romsics véleményét megerősíti Donáth Ferenc, 
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a Nemzeti Parasztpárt makói megalapításában. Következetes antifasizmusa miatt 
1942-ben letartóztatták és hazaárulással vádolták meg. A német megszállás, 
1944. március 19. után illegalitásba vonult, majd az elvetélt kiugrási kísérlet után 
Budapestről a felszabadított Tiszántúlra indult. Debrecenben részt vett a földre-
form előkészítésében. A Nemzeti Parasztpártban főtitkárként, majd alelnökként 
azokat képviselte, akik nem akarták a munkás-paraszt szövetséget fenntartani, s 
nem voltak hajlandók a Kommunista Párt vezető szerepét elismerni.2 1947. feb-
ruár 24-én azon a napon, amikor az NKVD letartóztatta a kisgazdapárti politi-
kust, Kovács Bélát, kilépett a Nemzeti Parasztpártból. Döntését valószínűleg már 
a letartóztatás előtt meghozta.3 Próbálkozott más pártban is tovább politizálni, 
Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása után 1947 novemberében Svájcba 
emigrált, ahová több parasztpárti képviselőtársa is követte. 

Az emigrációban tovább gazdagodó életművéből e rövid cikk csak történet-
szemléletével kapcsolatban kíván néhány vonást kiemelni. Meglepő, hogy Ko-
vács Imrét a Századunk nem feltétlenül jó szándékú kritikusa „közgazdasági és 
történelmi” tudású szerzőnek nevezte, noha népi írók szociográfiáiban a szakmai 
felkészültséget hiányolta.4 A Szentmiklóssy Lajos álnéven író Molnár Erik kissé 
elmaradva a Kommunista Párt népfrontos politikájától, recenziójában elfogadta 
ugyan Kovács Imrét történésznek, de azt írta róla, hogy látása elhomályosult, 
mert, a mai (a Horthy-korszak-beli) tudomány „torzító szemüvegén át” nézte a 
dolgokat, s nem vette észre, hogy az agrárproletariátus élére a városi proletárok 
álltak, s annak (a marxi tanok szerint) hivatott vezetőjévé váltak. Molnár Eriknek 
a maga módján igaza volt, csak azzal nem számolt, hogy a kommunista pártok 
népfront politikája miatt a szövetségeseknek nem feltétlenül kellett a marxista 
elveket követni. Azt is megállapítja azonban, hogy amikor csak a tényeket kellett 
elemezni, Kovács Imre az ormánsági, sárközi falvak szociológiáját úgy írta meg, 
hogy az az „öntudatos marxista kutatásnak is becsületére válnék”5 Kovács azon-
ban a marxistákkal szemben az osztályellentétek erősödésében nem egy új világ 
csiráit, hanem a felbomlást vette észre, amelyet csak a kisbirtokos parasztság 
megerősítésével lehet megakadályozni.6 

                                                                                                                         
aki szerint „nem kizárólag a kommunisták elhatározásán múlott, hogy mi történik a Márciusi 
Front mozgalomban”. A „Márciusi Font a nyilvánosság előtt a népi írók mozgalma volt, a köz-
vélemény számára pedig kizárólagosan az volt.” Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig. 
Tanulmányok, vázlatok, emlékezések. Bp., 1992. 51. 

2  Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944–1948. Bp., 1972. 75. 
3  Szeredi Pál: Kovács Imre rehabilitálása. Magyar Szemle Új Folyam, XXII (2013) 7–8. szám. 

http://www.magyarszemle.hu/cikk/kovacs_imre_rehabilitalasa 
4  Kovács Imre: A néma forradalom. A néma forradalom a bíróság és a parlament előtt. Sajtó alá 

rendezte: Erdész Ádám. Bp., 1989. 227. Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930–1938. Bp., 
1985. 95. 

5  Kovács Imre: A néma forradalom, 242. 
6  Némedi Dénes: A népi szociográfia, 201–202. 
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Kovács Imre történetszemléletét vizsgálva abból kell kiindulnunk, hogy nem 
volt történészi előképzettsége, bármennyire tűntek is ismeretei „alaposnak”. A 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatójaként valószínű-
leg hallgatott gazdaságtörténetet, (agrárpolitikát Czettler Jenőnél biztosan), ez 
azonban aligha volt elegendő történeti műveltségének megalapozásához.7 Ugyan-
akkor autodidakta módon számottevő történeti képzettséget szerzett. Életrajzi 
adataiból tudjuk, hogy korán jó kapcsolatokat épített ki Szekfű Gyulával, a két 
világháború közötti Magyarország legkiválóbb történetírójával. „Másodéves 
hallgató koromban Szekfű Gyula meghívott az előkelő Magyar Szemle munka-
társának” – írja magáról.8 Németh László azt állította, hogy Szekfű fájdalom nél-
kül roppantja el a fiatal tehetségek hátgerincét. Kovács Imre azonban ezt nem ta-
pasztalta, sőt mindvégig érezhette a jeles tudós pártfogását.9 Amikor a „Néma 
forradalom” miatt perbe fogták Féjával és Kodolányival együtt, Szekfű Gyula a 
„Korunk szava” című folyóiratban cikket írt mindhármuk üldöztetése ellen.10 
Kovács Imre nem osztotta ugyan Szekfű Habsburg-rokonszenvét, vagy nézeteit a 
dualizmus egyes politikusairól, de személyét nagyra becsülte.11 Szekfű sohasem 
méltányolta kellően a népi mozgalmat, bár az egészségtelen birtokmegoszlás el-
leni harcukat, a nemzetiszocialista agitációval szembeni fellépésüket rokon-
szenvvel figyelte,12 s közülük többek iránt mély elkötelezettséget érzett. A népi 
írók egy része azonban elutasította Szekfűt, történetfelfogása már csak ezért sem 
lehetett követésre méltó számukra. 

Borbándi Gyula a népi mozgalom monográfusa szerint a népi írók történet-
szemléletét nem Szekfű, hanem a népiségtörténet formálta. „A kortárs történé-
szek közül Mályusz Elemér és Hajnal István hatott leginkább a népi értelmiség 
történetszemléletére. Mályusz Elemér népiségtörténeti iskolája sok rokonságot 
mutatott a népi hagyományokra épülő és a népet kifejező irodalmi törekvésekkel. 
A népiségtörténeti iránynak az etnikum alakulása, változása, lelki sajátosságai, a 
kultúrára való fogékonysága, szellemi értékei felhasználása iránti érdeklődése, a 
helytörténetírás szorgalmazása, a társadalomtörténeti és gazdaságtörténeti kuta-
tások sürgetése, mind olyan mozzanatok, amelyek felkeltették a népiek figyelmét 
és rokonszenvet ébresztettek Mályusz Elemér iránt, aki a szekfűi német-keresz-
tény műveltség és tájékozódás mellé odahelyezte a magyar népi elemeket. A nép 
múltjának tudományos feltárása is egybevágott a népi szándékokkal. Hajnal Ist-
ván főleg Erdei Ferencre hatott, a technikai fejlődés társadalmi összefüggésének 
 
 7  Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja 1932–1962. Bp., 1996. 220.  
 8  Kovács Imre: A Márciusi Front. Tanúk – Korukról. New-Brunswick 1980. 44. A cikk az ura-

dalmi cselédekről szólt, amit Szekfű annak ellenére is közölt, hogy Bethlen István nem ajánlot-
ta. Ugyanakkor nem közölte tanárának, Czettler Jenőnek a tanulmányát.  

 9  Uo. 44. Kovács Imre cikkeket közölt a Pesti naplóba, a Magyarországba és természetesen a népi 
mozgalom folyóiratába, a Válaszba is. Uo. 44–45. 

10  Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. New-York, 1983. 296. 
11  Borbándi: A magyar népi mozgalom, 500. 
12  Borbándi: A magyar népi mozgalom, 379. 
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kimutatásával, a szociológia és a történettudomány kapcsolatainak elemzésével, 
a kelet- és közép-európai kis népek történetének, kölcsönhatásainak vizsgálatá-
val. Hajnal István munkássága egyaránt távol állt a szellemtörténet idealizmusá-
tól és a marxizmus materializmusától. Erdei később a Hajnal-féle szemlélettől el-
távolodva az utóbbi felé közeledett. Nagy figyelemmel olvasták a népi mozga-
lomban Szabó István történész és levéltáros népiségtörténeti és agrártörténeti 
munkáit, valamint László Gyula régiségtudományi dolgozatait.”13 Számomra 
úgy tűnik, Kovács Imrére megjelenésük (1940, 1941) után legnagyobb hatása 
Szabó István két kötetének volt: A magyar parasztság történeté-nek, és A ma-
gyarság életrajzá-nak. 

Kovács Imre első nagy hatású könyve: a Néma forradalom, amely egy évben, 
1937-ben jelent meg Féja Géza és Darvas József írásával a Viharsarokkal és A 
legnagyobb magyar faluval, történeti áttekintést tartalmaz a magyar parasztság 
forradalmi hagyományairól, és először mutatja be a szerző történetszemléletét is. 
Elemzi Budai Nagy Antal mozgalmában a kelyhes hagyományokat, Dózsa forra-
dalmát, Werbőczyt, aki „a középkor különböző szabadságait egyetlen szabadság 
hiányra redukálta”,14 A Mohács utáni „hiábavaló századokat,”15 Széchenyi tö-
rekvéseit, az 1848 utáni helyzetet, amelyben nemcsak azt állapítja meg, hogy a 
telkes jobbágyok tulajdonba kapták meg földjüket, de azt is, hogy „a nagy több-
ség, a zsellérek és a mezőgazdasági munkások nem kaptak semmit.”16 Bemutatja 
az agrárszocialista mozgalmakat és a kivándorlást, hogy eljusson a néma forrada-
lomig, az egykéig és a szektákba menekülésig. Végső konklúziója lehangoló. A 
forradalmak sokszor a vitalitás jelei voltak. A néma forradalom azonban nem az. 
„Nem kell félni, többet nem lesz parasztforradalom Magyarországon.”17 Az 
ügyészségi vádbeszédben elhangzott, hogy (a néma forradalomban) a történelmi 
rész azt kívánja igazolni, hogy a dolgozó réteg sorsa mindig a kegyetlen elnyo-
más volt.”18 Ebben Vitéz Tamássy László ügyészségi alelnök aligha tévedett. 
Volt azonban más is. A népi írók legfontosabb törekvése volt a földreform meg-
valósítása.19 Ennek indokát az egészségtelen birtokmegoszlás képezte, amelynek 
a gyökerét, mint Kovács Imre is, abban találták meg, hogy 1848-ban nem szűnt 
meg a nagybirtokrendszer és a zsellérek nem jutottak földhöz. Aligha véletlen, 
hogy Kodolányi János a Néma forradalomról írt recenziójában a jobbágyfelsza-
badítást „félmunkának” nevezte.20 Kovács Imre történeti áttekintésének van 
azonban egy olyan eleme is, amelyre eddig a népi irodalmat áttekintő írások sem 
 
13  Borbándi: A magyar népi mozgalom, 380. 
14  Kovács Imre: A néma forradalom, 29. 
15  Kovács: A néma forradalom, 31. 
16  Kovács: A néma forradalom, 36. 
17  Kovács: A néma forradalom,140. 
18  Kovács: A néma forradalom,178. 
19  Kovács Imre: Népiesség, radikalizmus, demokrácia. Publicisztikai írások. Bp., 1992. 127. 
20  Kovács Imre: A néma forradalom, 211. A radikális földreform szükségességéről: Borbándi: A 

magyar népi mozgalom, 505. 
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figyeltek fel, s amit a kortárs történetírás sem ismert. A „Néma forradalom” be-
vezetőjében beszámol arról az útról, amelyben Matolcsy Mátyással, az akkor 
még nem szélsőjobboldali közgazdásszal Pallavicini Károly Alfonz őrgróf hitbi-
zományán, a szétvert telepítvényes falvakban jártak. Ez a beszámoló hívja fel a 
figyelmet az 1848-as jobbágyfelszabadításból kimaradt parasztközösségekre, 
amelyek lakói nem jobbágy, vagy zsellértelken, hanem allodiális földön éltek és 
így rájuk a felszabadítás nem vonatkozott. E telepes falvak történetét először 
csak Gyimesi Sándor írta meg egy Szabó István által szerkesztett gyűjteményes 
kötetben, 1965-ben.21 

 „Nekem nem volt szükségem módszeres falukutatásra ahhoz, hogy a paraszt-
ságot, a magyar falu kétségbeejtő viszonyait megismerjem” – írta magáról Ko-
vács Imre.22 Ebből fakadt, hogy történetszemléletében is a jobbágyság-parasztság 
múltja játszotta a legfontosabb szerepet. 1943-ban jelent meg a „Magyar feuda-
lizmus, magyar parasztság” című kötete, amelyben jól hasznosította 1937 utáni 
történeti olvasmányait. Ezek között nemcsak Acsády Ignác jobbágyság története 
és a Hóman-Szekfű-féle magyar történet, de Márki Sándor Dózsa Györgye, a 
Szentmiklóssy álnéven író Molnár Erik magyar őstörténete, a Szabó Ervin által 
írt 1848-ról szóló monográfia, Szabó Istvánnak a Szekfű Gyula által gondozott 
sorozatban (Kincsestár) megjelent magyar parasztság története, és a Magyar Tör-
ténelmi Társulat által kiadott magyarság életrajza is szerepelt.23  

Szabó István kötetei közül a „Magyar parasztság története” nemcsak Kovács 
Imrének, de a Horthy-rendszerrel szembenállók közül sokaknak volt iránymutató 
olvasmánya.24 

E rövid tanulmány feladata csak annyi, hogy felhívja a figyelmet, milyen ha-
tást gyakorolt Szabó István Kovács Imre történetszemléletére. Ez a hatás legin-
kább a már hivatkozott „Magyar feudalizmus, magyar parasztság” című írásában 
mutatkozik meg. A tüzetes filológiai elemzés kimutathatja, hogy mások mellett 
Szabó István parasztságtörténete volt egyik fő vezérfonala Kovács Imre munká-
 
21  Gyimesi Sándor: A telepítvényes falvak „felszabadulása”. In: Szabó István (Szerk.): A paraszt-

ság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914. Bp., 1965. I. 199–200: „a legtöbb ma-
gántelepítvény egyáltalán nem jutott külső birtokhoz.... tömegében agrárproletárrá lett a telepít-
vényes falvak lakossága”.  

22  Kovács: Népiség, radikalizmus., 69. A falukutatásra: Pölöskei Ferenc (Szerk.): A falukutatás 
fénykora (1930–1937). Bp., é. n.  

23  Kovács Imre: Magyar feudalizmus, magyar parasztság. H. n. 1943. 141–142. 
24  Für Lajos: Szabó István. In: Szabó István: Jobbágyok-parasztok. Értekezések a magyar paraszt-

ság történetéből. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Für Lajos. Bp., 1976. 11. Für Lajos Ko-
vács Imrét ugyan nem említi, de állításunkat a későbbiek egyértelműen igazolják. Ő Mód Ala-
dárra hivatkozik, aki szerint „a baloldali, kommunista és nem kommunista mozgalmakban ak-
kor a parasztság napi gondjaival s jövőjével foglalkozó ifjabb nemzedékbeliek mint a parasztság 
múltjának egyetlen, korszerű összefoglalását, önként emelték ’kötelező olvasmánnyá’ (Szabó 
István) könyvét.” Legutóbb Erős Vilmos erősítette meg, hogy Szabó István történetszemlélete 
„összekapcsolódott a népi írók által képviselt ’harmadik út’ gondolatával”... Erős Vilmos: Utak 
a „népiségtörténet”-hez: Mályusz Elemér és Szabó István. Századok, 147. évf. (1913) 1. szám 52. 
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jának. Ez azt is jelenti, hogy a politikus 1943-ban a legmodernebb társadalomtör-
téneti szempontok alapján elemezte a jobbágyparasztság múltját. Szabó István 
neve az irodalomjegyzéken kívül egyszer szerepel, amikor Kovács Imre Ugocsa 
megyét említi, ahol a 18. század végén 100 telkes jobbágyra 43 házas és 13 házat-
lan jobbágy jutott, azaz a földnélküliek, vagy a nyolcad teleknél kevesebb földdel 
rendelkezők aránya már ekkor meghaladta a telkesekét.25 Kétségtelen azonban, 
hogy nem Szabó István Ugocsa megyéről szóló nagy népiségtörténeti monográfiá-
ját olvasta, hanem a „Magyar parasztság történeté”-ből vette át az adatokat.26 
Szabó István hatása azonban az adatok átvételénél sokkal mélyrehatóbb. A könyv 
számos pontján koncepcionális egyezéseket is tapasztalhatunk, azaz Kovács Imre 
több esetben Szabó Istvánhoz hasonlóan értelmezte a magyar parasztság múltját. 

A teljesség igénye nélkül érdemes néhány azonosságra rámutatni. Arról, amit 
Kovács Imre a jobbágyság kialakulásáról írt, nemcsak Szabó István, de Hóman 
Bálint és Molnár Erik véleménye is benne volt. „Gyűjtőfogalom volt a jobbágy-
ság... fedte azt a társadalmat, amelyben a koldusszegény rabszolgautódoktól a 
már vagyonosodó és kiemelkedő gazdálkodókig mindenféle, földmíves munká-
val foglalkozó, jogtalan emberek együtt élnek”.27 Lényegében erről van szó Sza-
bó István írásában is, amikor az a rabszolgákból és szabadokból kialakuló egysé-
ges jobbágyság megszületéséről esik szó.28 Még szorosabb a kapcsolat Szabó 
István könyvével, amikor Kovács a telekrendszert tekinti a jobbágy szolgáltatá-
sai alapjának, vagy a mezővárosokra úgy tekint, mint a paraszti polgárosodás bá-
zisaira.29 Nem kétséges az azonosság az 1514 évi parasztháború (mindketten for-
radalomként említik) kiváltó okainak bemutatásakor. „A földesurak a szabad(vá-
rosba-)költözés megakadályozására és a szolgáltatások, a terhek egységesítésére 
törekedtek.”30 A mezővárosok visszasüllyesztését a falvak színvonalára az 1492–
98. évi törvényekkel először Mályusz Elemér tekintette a jobbágylázadás legfőbb 
okának. Kovács Imre már a Néma forradalomban is hivatkozott e törvényekre, 
de aligha ismerte Mályusz tanulmányát. A költözési jog megszigorításával, mint 
kiváltó okkal együtt most Szabó István erősítette meg felfogásában. Valószínű-
leg „A magyar parasztság történeté”-nek ismerete is hozzájárult ahhoz, hogy 
1943-ban a Dózsa-féle felkelést már nem egyszerűen nyomorfelkelésnek tartotta, 

 
25  Kovács: Magyar feudalizmus, 116. 
26  „Ugocsában 100 telkes jobbágyra 43 házas és 13 házatlan zsellér, együttvéve tehát 56 olyan úr-

béres paraszt esett, akinek egyáltalában nem volt földje, vagy csak nyolcadteleknél kisebb.” 
Szabó István: A magyar parasztság története. Bp., 1940. 60.  

27  Kovács: Magyar feudalizmus, 36. 
28  Szabó: A magyar parasztság, 9.  
29  Kovács: Magyar feudalizmus, 53, 63. „A jobbágy sorsa összeforrott a földdel, mely az u. n. job-

bágytelek... rendszerében lett birtoka”. „A városiasodás népi forrásai... a parasztság tömegében 
fakadtak”. A mezővárosokban élők „szabad bérlőnek vagy éppen parasztpolgárnak tekinthe-
tők.” Szabó: A magyar parasztság, 24, 26. A mezővárosok 900–950-es létszáma is Szabó István 
könyvében szerepel. 25. 

30  Kovács: Magyar feudalizmus, 65. 
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hanem olyan forradalomnak, amelyben az emelkedő társadalmi helyzet megtö-
rik, a parasztság öntudatra ébred, „egy társadalmi osztály rádöbben arra, hogy 
szerepe nincs arányban jelentőségével.”31 Azonos értelemben szerepel mindkét 
könyvben az „örökös jobbágyság és az újkori magyar jobbágyság sorsának ala-
kulása” is. Olyan részadat, mint az, hogy az örökös jobbágyság korában a föl-
desurak még a nőtlen jobbágylegényt is nősülésre kényszeríthették, aligha szár-
mazhatott máshonnan, mint Szabó István könyvéből.32 

A másik Szabó István kötet, „A magyarság életrajza” hatását a török uralom 
vizsgálatakor érhetjük tetten. Mindketten rabszolgatartó nagyhatalomnak látják a 
török birodalmat, amelyben a földtulajdon európai formái is ismeretlenek voltak, 
mert a szultán adományként „nem birtokot: jövedelmet” juttatott harcosainak.33 
Hasonlóképpen ugyanúgy vélekednek a szultáni mezővárosok helyzetéről is az 
Alföldön.34 

A 18–19. század főbb folyamatainak egyforma szemlélete is egészen nyil-
vánvaló Szabó Istvánnál és Kovács Imrénél. A paraszti differenciálódásra utaló 
Ugocsa megyei adatokra már utaltunk. Mária Terézia úrbérrendezése is, amely 
megteremti a jobbágyfelszabadítás bázisát jelentő parasztbirtokot, az állami job-
bágyvédelmet, egyforma megítélés alá került. Az 1848. évi jobbágyfelszabadí-
tásról írottakban azonban Kovács Imre radikálisabb nézetek híve, mint Szabó 
István. Aligha véletlen, hogy az előbbi Petőfi véleményét idézi, amely szerint az 
urak csak kényszerből egyeztek bele a jobbágyfelszabadításba. Ebben az iroda-
lomban feltüntetett Szabó Ervin könyve is erősíthette. A legfőbb kifogás azonban 
az volt, hogy az allodiális nagybirtok változatlanul került át a felszabadulás utáni 
évtizedekbe, ugyanakkor a zsellérek, cselédek milliós tömege az agrárproletárok 
számát szaporította. Szabó István maga is úgy látta, hogy a felszabadult jobbágy-
ság „nagy tehertételként vitte át a múltból a hatalmas birtoktalan tömeget,”35 de 
véleménye szerint Táncsics elképzelése, hogy a felszabadulás földosztással kap-
csolódjék össze, 1848-ban nem volt megoldató. A népi írók ideológiájának 
azonban, amint említettük, központi eleme volt a radikális földreform, amelynek 
elméleti alapját az adta, hogy 1848-ban „az erősen proletarizálódott parasztság 
nem részesült a földből úgy, ahogy az kívánatos lett volna.”36 Ez vezetett a pa-
rasztéletforma csődjéhez és az 1940-es évekre már elviselhetetlen helyzethez. 

Az elmondottak, azt hiszem a részletesebb vizsgálódások nélkül is bizonyít-
ják, hogy Szabó István két kötete észrevehető hatást gyakorolt Kovács Imre tör-

 
31 Kovács: Magyar feudalizmus, 68.  
32  Kovács: Magyar feudalizmus, 105. 
33  Kovács: Magyar feudalizmus, 90. „A személyes katonai szolgálattal és katonatartással terhelt 

török katonai hűbér ugyanis nem volt örökletes a javadalmas úr családjában...” Szabó István: A 
magyarság életrajza. Bp., 1941. 87. 

34  Szabó: A magyar parasztság, 87. Kovács: Magyar feudalizmus, 91. 
35  Szabó: A magyar parasztság, 77. 
36  Kovács: Magyar feudalizmus, 131. 
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ténelemszemléletére. Ez azonban távolról sem jelenti, hogy a „Magyar feudaliz-
mus magyar parasztság” című publicisztikában más hatások nem tapasztalhatók. 
Első olvasásra is nyilvánvaló, hogy Kovács Imre sokat tanult Hóman Bálint és 
Szekfű Gyula sokkötetes összefoglalásából (bár Hóman aligha lehetett kedvenc 
kultuszminisztere), Molnár Eriktől, Szabó Ervintől és másoktól is. 

Az is nyilvánvaló, hogy Kovács Imre történelemszemléletének számos olyan 
eleme is volt, amelyeket most nem vizsgáltunk. Ezek közé tartozott, hogy a 
nagyhatalmak közötti őrlődés a magyar nemzeti fejlődés legnagyobb akadályai 
közé tartozott. „A Habsburgokkal vívott küzdelmünk tragikus, az ozmánokkal 
vívott végzetes volt” – írta.37 Azt az átalakulást, ami 1848-ban végbement, nem-
csak a birtokmegoszlás tekintetében nem tartotta elégségesnek, de a polgári jogok 
tekintetében sem. 1848-ban az akkori reformerek, mindenekelőtt Kossuth nézetei 
szerint nemzeti közösséget úgy kellett teremteni, hogy, hogy a (nemesi) nemzetbe 
be kellett emelni a kirekesztett jobbágyságot. Kovács Imre és eszmetársai új nem-
zetfogalmat teremtettek, amelynek kiindulópontja volt, hogy csak a nép lehet a 
nemzet alapja, nem pedig a történelmi osztályok, amelyek évszázadokon keresz-
tül magukat tekintették a nemzetnek. 1946-ban, egy Válaszban írt cikkében úgy 
vélekedett, hogy a háború utáni átalakulásnak a „nemzetváltás” jegyében kell 
végbemenni, s a nemzet alatt élő népnek kell leváltani a fölötte élőt.38 

A magyar politika tragédiája volt, hogy a 19–20. század fordulóján ellentétbe 
került a társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség. Kovács Imre 1945 után (jó 
adag naivitással) úgy vélte, hogy van esélye a nemzeti és a demokratikus fejlődés 
összehangolásának.39 

Befejezésül még egy dologra utalni kell. Kovács Imre történetszemléletét sem 
1945 előtt, sem utána nem tekinthetjük marxistának (történelmi materialistá-
nak)40. A „Néma forradalom” bírósági tárgyalása során maga vallotta, hogy „nem 
vagyok történelmi materialista, mert az anyagi érdekeken kívül más ideálisabb 
tényezők is formálják a történelmet, – mint az osztályok szembeállítása.” Az vi-
szont – remélem – bebizonyosodott, hogy a népiségtörténet, úgy tűnik Szabó Ist-
ván közvetítésével, befolyásolta Kovács Imre történetfelfogását, de annak radi-
kalizmusát egyáltalán nem csökkentette. 

 
37  Uo. 86. 
38  Kovács Imre: i. m. (Népiség, radikalizmus...) 177. 
39  Uo. 366. (Valuch Tibor: Irodalom és politika határán, Jegyzetek Kovács Imréről) „Jellemző vo-

nása volt a népieknek, hogy nem láttak ellentétet a társadalmi és a nemzeti elkötelezettség kö-
zött.”  Borbándi: A magyar népi mozgalom, 503. 

40  Kovács Imre: A néma forradalom, 153. 
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(1941–1944)1 
 

A modern népirtások története máig megíratlan. A polgári társadalmak születé-
süktől fogva – a gyarmatosítással a legszorosabban összekapcsolódva – szembe-
találkoztak a népirtás szörnyű tényeivel, amelyeket évszázadokon át kívül re-
kesztettek a társadalmi érdeklődésen. A II. világháború után megváltozott a 
helyzet. Nem abban az értelemben, hogy megszűntek volna a népirtások, hanem 
abban, hogy lehet legalább beszélni róla mind a politikai, mind a tudományos dis-
kurzusok keretei között. Ugyanakkor a kelet-európai régióban a „nemzeti emlé-
kezés”, amely puszta hatalmi legitimációvá alakult, igyekszik kiiktatni magából 
a nemzeti önreflexió még megmaradt elemeit, amelyek túlélték a sok évtizedes 
elhallgatás korszakait. Jelen írás ezeken a legitimációs határokon túllépve a törté-
nelmi igazság feltárásához kíván néhány adalékkal szolgálni. A témakör iránti 
érdeklődésem tulajdonképpen még abban a korszakban gyökeredzik, amikor 
Papp Imre barátommal közös történelemszemináriumokra jártunk a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Ez az írás az ő 65. születésnapja alkalmá-
ból készült. 

 
A NÁCI NÉPIRTÁS GYAKORLATI MEGALAPOZÁSA 

 
A náci népirtás a Szovjetunió területén mindenekelőtt a zsidókra, a szlávokra, a 
kommunistákra és a szovjethatalom híveire, vagyis a „szovjet aktivistákra” és a 
partizánokra, illetve partizángyanúsakra terjedt ki. Ezen csoportok kiirtása között 
mind a tervekben, mind a technikai-stratégiai parancsokban, mind a gyakorlati 
kivitelezésben összefüggés állt fenn, ha nem lenne morbid, azt mondanám, hogy 
a terv és a praxis között harmónia jött létre. Az ún. Keleti terv adatok szintjén ha-
tározta meg az elpusztítandó szlávok és zsidók számát. A valóságban a terveket 
nemhogy nem lehet szembeállítani a gyakorlattal, hanem a kezdeti nehézségek 

 
1  Jelen cikk fő tézisei és forrásai már megjelentek korábban azokban a – Varga Éva Máriával kö-

zösen – írt cikkeinkben, amelyekben válaszoltunk A magyar megszálló csapatok a Szovjetunió-
ban. Levéltári dokumentumok (1941–1947). [Szerk. Krausz Tamás – Varga Éva Mária. Buda-
pest, L’ Harmattan, 2013] című dokumentumkötetet ért szakmai vagy szakmainak látszó kritikákra. 
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után a nácik még messze túl is szárnyalták az előzetes előírásokat.2 Az elméleti 
előfeltevésekről és a náci politikai célkitűzésekről már csak terjedelmi korlátok 
miatt sem szólhatunk, csupán annyit jegyzünk meg, hogy a náci népirtás hosz-
szabb (több évszázados) és rövidebb (két évtizedes) „előtörténetekre” megy visz-
sza.3 Az általános cél, a német „élettér” megszerzésének, vagyis a Szovjetunió 
lerombolásának eszköze volt a népirtás, a genocídium, amelynek keretein belül 
zajlott egy másik, egy specifikus népirtás, a holokauszt, amely a zsidóság, a zsi-
dó nép, a zsidó vallásúak, a zsidó nemzetiségűek minden egyes egyedének meg-
semmisítését tűzte ki célul. Ehhez fogható másik népirtást – sem minőségi, sem 
mennyiségi értelemben – nem ismer a világtörténelem.4 

E népirtás gyakorlati megvalósításában fontos momentum volt az ún. komisz-
szárparancs, amely még a Szovjetunió megtámadása előtt konkretizálta a gyakor-
lati végrehajtás szintjén is a genocídium néhány elemét. Kiderül, amit nem min-
den történész hangsúlyoz, hogy ez a parancs nem csak a komisszárokra vonatko-
zott egyedül. E parancs a zsidó hadifoglyok és elvben minden kommunista vö-
röskatona és parancsnok kiirtását is magában foglalta. Márpedig ha ezt nem 
hangsúlyozzuk, akkor aláássuk annak megértését, hogy a náci katonai vezetés 
egy előre eltervezett és konkrétan parancsokban is előre megformált tudatos nép-
irtásra törekedett és a népirtást rendkívül radikális módon meg is valósította. 

Aron Shneer izraeli történész egy igen érdekes tanulmányában a népirtás kér-
déskörét elemezve a náci vezetőség parancsainak ugyancsak a belső összefüggé-

 
2  „A Generalplan Ost 1941-ben még azzal számolt, hogy a keleti területeken három évtized alatt 

31 millió »nem kívánatos« szláv és zsidó fog eltűnni. A zsidó holokauszt és a szláv népirtás 
eredményeképpen 1944-re a nácik polgári áldozatainak száma meghaladta a 25 millió főt. Ha a 
fronton eddigre elesett, illetve a fogságban elpusztult vöröskatonák millióival is kalkulálunk, 
akkor világos, hogy a nácik három év alatt, tehát az eredeti ütemnél tízszer gyorsabban haladva 
túlteljesítették tervüket. Nem csoda, hogy 1943-ra a Generalplan Ost módosított verziója már 
46–51 millió ember eltűnésével számolt. A nácik szlávokkal szembeni politikája a germán fel-
sőbbrendűség eszméjéből indult ki: az ellátás és a terület a németeket illeti meg, és szlávok tö-
megeinek kell elpusztulni ahhoz, hogy az »árja faj« megkapja jussát. A kivitelezés tudatossága 
egyértelmű, Berlin hideg számítással, papíron tervezte meg milliók halálát. A népirtási koncep-
ció azonban nem volt totális abban az értelemben, hogy nem az összes kelet-európai szláv meg-
gyilkolását tűzte kis célul… Bár a háború kezdetén a nagy népességmozgatások az etnikai tisz-
togatás kategóriájába tartoznak, a németek szlávpolitikája egésze a genocídium fogalmával hatá-
rozható meg.” Vági Zoltán – Kádár Gábor tanulmánya: Eötvös Loránd Tudományegyetem Peda-
gógiai és Pszichológiai Karán működő Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok Program (HTKP) 
[http://htkp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=33 – 2013. okt. 28.]; 
Lásd továbbá: Пикер Генри–Хаффнер Себастиан: План «Ост»: как правильно поделить 
Россию. Алгоритм, Москва, 2011. 

3  A témakör óriási irodalomából csupán egy historiográfiai tanulmánykötetre utalnék, amely to-
vábbi eligazítást kínál: The Historiography of the Holocaust. Edited by Dan Stone. Royal 
Holloway, University of London, Palgrave Macmillan, 2004. (first edition). 

4  Vö. részletesebben: Krausz Tamás: Antiszemitizmus, holokauszt, államszocializmus. Budapest, 
Tankönyvkiadó, 2004.  
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seire hívja fel a figyelmet,5 ami nélkül nem érthető meg a népirtó szándék tuda-
tossága, tervszerűsége és gyakorlati megvalósítása közötti összhang. Maga a 
„komisszárparancs”6 – amelyet 1941. május 5-én dolgoztak ki Hitler intenciói 
alapján és június 6-án erősítették meg, majd küldték szét a hadseregek parancs-
nokainak – „a szovjet zsidó hadifoglyok megsemmisítésének jogi megalapozása 
volt”.7 Tehát a parancsban a népirtás egyik fő irányának megjelenését kell lát-
nunk, amely a kommunista ideológiai befolyás – lehetséges „fizikai” képviselői-
nek – fizikai kiirtását tűzte ki célul a Vörös Hadseregben és a hadifoglyok köré-
ben végre is hajtotta. Egyébként a háborút megelőzően kiadott náci parancsok, 
terrorintézkedésekre vonatkozó utasítások mind erősen átideologizált dokumen-
tumok, amelyek egyúttal a Wehrmacht szigorú náci ellenőrzésére is utalnak.8 A 
komisszárparancs a kivégzések konkrét végrehajtását a Wehrmacht és az SS kö-
zös egyeztetésére bízta. A május 13-i Keitel-parancs, amely büntetlenséget irány-
zott elő a szovjet civilek elleni katonai bűncselekmények esetében (!), különösen 
kitágította a Wehrmachtnak a holokausztban és általában a népirtásban játszott 
szerepét. Amikor a komisszárparancs antikommunista és komisszárellenes cikke-
lyeit olvassuk, elkerülhetetlenül gondolnunk kell arra is, hogy a náci propagan-
dában és számos parancsban, direktívában a „zsidó – kommunista”, „zsidó – 
komisszár” azonosítások oly erőteljesek voltak, hogy a katonák maguk is azonos 
fogalmakként kezelték a zsidókat és a kommunistákat, a zsidókat és a szovjetha-
talom képviselőit. (Ez természetesen vonatkozik a magyar megszálló katonákra 
is különösen 1942 tavasza, a vezérkar ún. 10-es számú füzetének kiadása után.9) 
Az antiszemita és oroszellenes népirtás tehát összefolyt az antikommunista tö-
meggyilkosságok rendszerével, nem voltak elválasztó határok. Mindezt a Biz-
tonsági Szolgálat 1941. július 2-i, még mindig a német támadás előtti – Heydrich 
által aláírt – direktívája „szintetizálta”. A parancsot a szovjet területeken állomáso-
zó SS és a rendőrség parancsnokainak címezték. A direktíva 4. szakasza, amely a 
Kivégzések címet viselte, pontosan meghatározta a megsemmisítendő ellenséget. 
A kivégzendők felsorolása megmutatja a népirtás igazi arcát: „… a Komintern 
 
5  Aron Shneer: Fogság c. munkájának első fejezete foglalkozik e kérdéskörrel. Шнер Арон: Плен. 

Советские военнопленные в Германии 1941–1945. Москва–Иерусалим, 2005. [http://www. 
jewniverse.ru/RED/Shneyer/glava1os_v[2].htm#_ftn18 – 2013. május 21.] 

6  http://www.ns-archiv.de/krieg/1941/kommissarbefehl.php 
7  Шнер Арон, Плен… http://www.jewniverse.ru/RED/Shneyer/glava1os_v[2].htm#_ftn18 
8  A hírhedt május 13-i, 4. számú rendelkezés a civilek elleni katonai bűncselekmények büntethe-

tőségéről, amelyet Keitel írt alá, oly mértékig átideologizált volt, hogy a parancs igazolásaként 
Keitel egy kifejezetten ideológiai pontot is benne hagyott, miszerint figyelembe kell venni: Né-
metország 1918 vereségét követően „a német nép szenvedései és a nemzeti-szocializmus elleni 
harc, amely megszámlálhatatlan véres áldozatot követelt – a bolsevik hatás következményei 
voltak”. Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной поли-
тике фашистской Германии на территории СССР. (1941–1944 гг.). 2-ое издание. Поли-
тиздат, Москва, 1968. С. 32.  

9  A folyó háború tapasztalatainak ismertetése. Partizánharcok. 10. számú füzet. Honvéd Vezér-
kar főnöke 4. osztály. Attila-nyomda, Bp., 1942. 
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munkatársai és az összes hivatásos kommunista államférfi; felső- és középszintű 
munkatársak a pártban és az alsószintű aktív munkatársak a Központi Bizottság-
ban, a területi és kerületi bizottságok népbiztosai. Zsidók – párttagok és állami 
szolgálatban állók, és más radikális elemek (diverzánsok, szabotőrök, propagan-
disták, orvlövészek, gyilkosok, uszítók stb.)”.10 Így lesz a népirtás gyakorlata tel-
jessé és általánossá.  

Az izraeli történész említett tanulmányában egy hihetetlennek tetsző doku-
mentummal érzékeltette a komisszárparancs valódi „sugallatát” (és a többi emlí-
tett paranccsal való összefüggését), ideológiai jelentőségét. A komisszárparancs 
a maga „eredetiségével” – jelezve a parancs mélyen rasszista üzenetét – később 
megihlette professzor Hirt SS Sturmbahnführert, aki 1942. február 9-én e parancs 
alapján egyenesen Himmler SS Reichsführerhez fordult egy még ma is döbbenetet 
keltő javaslattal: „…A zsidó-bolsevista komisszárok koponyáinak a strasbourgi 
Birodalmi Egyetemre való tudományos célú szállítmányozását illetően: az összes 
faj és nép koponyáinak széles kollekciójával rendelkezünk. Csak a zsidók kopo-
nyáiból áll kevés rendelkezésünkre. A háború Keleten lehetőséget nyújt szá-
munkra, hogy ezt a hiányt felszámoljuk. Ami a zsidó-bolsevista komisszárokat 
illeti, azok a hanyatló emberiség határtalanul visszataszító vonásaival bírnak, így 
lehetőségünk lesz arra, hogy koponyáikkal rendelkezvén konkrét tudományos 
dokumentumot kapjunk.”11 Még ha a Wehrmacht tábornoki karának egyes tagjai 
tartózkodtak is a parancs végrehajtásától, az alsó egységeknél következetesen 
végrehajtották a népirtó parancsokat, ami természetesen a német Véderő-Főpa-
rancsnokság (OKW) és a Szárazföldi Erők Főparancsnokságának utasításai nél-
kül nem történhetett volna meg. Az egész rasszista népirtás vezényléséből és 
megvalósításából a Wehrmacht főparancsnokságát és tábornokait „kimosni” nem 
lehet. Elegendő itt és most a heidelbergi egyetem neves történészprofesszora, 
Christian Streit alapművére utalni,12 de e tekintetben közismertek 2007 óta a né-
met hadifogoly tábornokok brit hadifogságban készített titkos lehallgatásainak 
hanganyagai, jegyzőkönyvei. 

Ebből az összefüggésrendszerből természetesen nem lehet kimetszeni a népir-
tásban a németekkel szövetségben résztvevő litván, lett, finn, román, ukrán, ma-
gyar, olasz vagy éppen kollaboráns orosz osztagokat sem. A források, a törté-
nelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a gonosztettek elkövetésében nem lehet nem-
 
10  Статистические данные // Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–

1944). Сборник документов и материалов. / Ицхак Арад. – Иерусалим: Яд ва-шем, 1991, 
С. 40. 

11  Шнер Арон, Плен. i. m. 
12  Christian Streit: Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetische Kriegsgefangenen 

1941–1945. Bonn, 1997. A Németországban először 1978-ban megjelent munka 1997. évi ki-
adása orosz nyelven teljes terjedelemben 2009-ben látott napvilágot: Кристиан Штрайт: „Они 
нам не товарищи”. Вермахт и советские военнопленные в 1941–1945 гг. / Пер. с нем. 
И.Дьяконова, предисл. и ред. И.Настенко. – М.: AHO «Русское историческое общество» – 
НП ИД «Русская панорама», 2009. – 480 с. (Серия «Весь мир»). 
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zetiségi vagy etnikai hierarchiát felállítani. Az is világos, hogy a magyar meg-
szálló csapatok tevékenységének német irányítása (beleértve természetesen min-
denekelőtt a Wehrmachtot és az SS-t!) eleve meghatározta e csapatok működé-
sének alapvető irányát. Mint Ungváry Krisztián helyesen hangsúlyozta ezt tíz 
évvel korábbi könyvében: „A Wehrmacht és a Magyar Királyi Honvédség veze-
tése azonban nemcsak tudott a tömegkivégzésekről, hanem koordinálniuk is kel-
lett azok lebonyolítását. A katonai közigazgatás kezdettől fogva részt vett a zsi-
dóüldözés megszervezésében, elsősorban azzal, hogy bevezette a zsidók számára 
a megkülönböztető jelzést és megszervezte a gettókat, valamint a kényszermun-
kát. Ebben a magyar csapatok a magyar megszálló hatóságok is részt vettek.”13 
„Elsősorban”, de tegyük hozzá mindjárt, „másodsorban” aktívan részt vettek a 
holokauszt folyamatának végső fázisában, a zsidók meggyilkolásában is, amely-
hez idézett kötetünk számos dokumentuma is szomorú forrásként szolgál.14 

A népirtás egész problematikája tehát nem metszhető ki a náci Németország 
és szövetségesei által folytatott háború összefüggésrendszeréből, mert a geno-
cídium összekapcsolódik a háború jellegével és céljaival, mint láttuk, már a náci 
parancsokban, vagyis eredendően sem a „partizánháború” részeként definiáló-
dott. Eddigi ismereteink alapján a Szovjetunió 19 területén (ez a közigazgatási 
egység a magyar megyéhez hasonló, csak sokkal nagyobb területet foglal magá-
ban) történtek magyarok által elkövetett tömeggyilkosságok, sok száz, talán 
ezernél is több településen, faluban és városban, befagyott folyókon és szakadé-
kokban, közel a fronthoz és távol a frontvonaltól. Sok tízezer civilről van szó, 
messze nem teljes adatok szerint több mint 200 000 ember lemészárlásában vet-
tek részt magyar katonák, amibe beleszámítottuk a Don-vidéken elkövetett mé-
szárlásokat is,15 de Ukrajna, Oroszország és Belorusszia számos területét még 
nem vehettük számításba. A kötetünkben publikált (és számtalan nem publikált) 
levéltári dokumentumok sora, beleértve a magyar vezérkari főnökség 10-es szá-
mú füzetét, kifejezetten a szovjet zsidó nemzetiségű állampolgárok tömeges le-
gyilkolásáról, németeknek való kiszolgáltatásáról és a gyilkosságokkal együtt já-
ró őr- és egyéb feladatok ellátásáról is tanúskodnak. Ugyancsak számos doku-
mentum, tanúvallomás található Budapesten is az ÁBTL-ben, amelyekben a ma-
gyar katonák maguk beszélik el a holokausztban való – nagyon is aktív – részvé-
telüket. Magyarán, egyes katonák még büszkélkedtek is a zsidók kiirtásával, a 
falvak felperzselésével. Erre az aktív részvételre magam is kitértem említett köte-
tünk előszavában idézve az idevágó forrásokat. 

 
13  Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris Kiadó, Budapest, 

2004. 110. Másutt: „… a magyar megszálló erők a németekkel azonos körülményeknek voltak 
kitéve, a lakosság és a hadifoglyok dolgában azonos parancsoknak, illetve kényszereknek enge-
delmeskedtek…” uo. 44., 46. 

14  A magyar megszálló csapatok… i. m. ld. pl. 167. dok. 461. 
15  Vö. A magyar megszálló csapatok… i. m. 499. 
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Szilágyi Ákos kitűnően megírt cikket szentelt e tematikának. Írásában „fo-
galmára hozza” a náci népirtást, amelynek eszközeivé váltak a magyar megszálló 
csapatok is: „…a náci Németország totális háborújában a népirtás nem járulékos 
jelenség, a frontvonal mögött vagy a hátországban zajló népirtás pedig nem a há-
ború mellékszíntere volt, hanem ennek a háborúnak a megkülönböztető, lényegi 
újdonsága és legfontosabb színtere, amennyiben a náci Németország háborús 
célja az egész világ faji gyarmatosítása (»germanizálása«, »árjásítása«) volt, ami 
magában foglalta a meghódítandó és meghódított területek fajilag »alacsonyabb-
rendű« népcsoportjainak teljes vagy részleges fizikai kiirtását, áttelepítését, vagy 
rabszolga-munkaerőként való felhasználását. (Elég talán itt az úgynevezett Ost-
tervre utalni.) Nem a totális háború adja meg tehát a népirtás kontextusát, hanem 
− megfordítva − a népirtás az a merőben új kontextus, amely ennek az − immár 
nem a jogos ellenfél (enemy) legyőzéséért, hanem a minden emberi vonásától 
megfosztott abszolút ellenség, az ősellenség, ősgonosz (foe) megsemmisítéséért, 
kiirtásáért folyó − háborúnak az igazi kontextusát adja. Nemcsak azt jelenti ez, 
hogy ebben a háborúban − nemcsak a gyakorlatban, de a parancsokban is kinyil-
vánított módon − megszűnt a modern európai hadijog összes megkülönböztetése, 
jogi elválasztása (így például háború és béke, fegyveres katona és fegyvertelen 
civil, ellenség és bűnöző, harcoló katona és hadifogoly, háborús és békés terület 
megkülönböztetése), hanem azt is jelenti, hogy katonai értelemben bárhol zajlott 
is maga a háború, még a tisztán katonai teljesítmények, a hadászati manőverek 
sikerei is közvetlenül a náci „bűnöző állam” népirtási világtervének megvalósu-
lását mozdították elő.”16 Ebbe a kontextusba illeszkedik tehát a magyar megszál-
ló csapatok egész tevékenysége 1941 és 1945 között.  

Természetesen a német fegyveres erők és a magyar honvédség között nyil-
vánvalóan volt különbség. A Wehrmacht és az SS – ellentétben a magyar hon-
védséggel – eleve népirtó szándékkal és a népirtás céljával támadta meg a Szov-
jetuniót. A magyar vezérkari főnökség (vezérkari főnök: Szombathelyi Ferenc) 
10-es számú füzete, direktívája a náci népirtás alapvető rasszista célkitűzéseit, a 
zsidók kiirtását és az összes „partizángyanús” egyén legyilkolását, beleértve a 
gyermeket és a nőket is, valamint a túszszedést, a polgári lakosság tömeges ki-
végzését elrettentés céljából stb. csak 1942 áprilisában fogalmazta meg.17 A ma-
gyarok tehát a németektől eltérően nem a népirtás céljával érkeztek szovjet föld-
re, de miképpen Horthy vezetésével beléptek a népirtó háborúba a nácik oldalán 
a Wehrmacht és az SS alárendeltségében, úgy egyúttal elkerülhetetlenül belesod-
ródtak magába a népirtásba is. Mindezt dokumentumaink napnál világosabban 
bizonyítják. 

 

 
16  Szilágyi Ákos: Hideg évek. A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Élet és Irodalom, 

2013. március 22. 13. 
17  Lásd: A folyó háború tapasztalatainak ismertetése. Partizánharcok… i. m. 



A NÁCI NÉPIRTÁS MINT TÖRTÉNELMI KATEGÓRIA 249

A HADIFOGLYOK ÉS A PARTIZÁNOK  
MINT A NÉPIRTÁS ÁLDOZATAI 

 
A náci hadvezetőség mindig is konspiratíve kezelte a hadifogoly kérdést, hiszen 
tudták, a népirtás végrehajtása a hadifoglyok körében mind faji, mind politikai 
okok miatt „elkerülhetetlen”. A komisszárparancs vizsgálatakor már érintettük 
ezt a problémát. De arra érdemes még utalni itt, hogy a Wehrmachtban – az 
1941. július 17-i, 8-as számú különleges parancs (Reinhard Heydrich, SS Grup-
penführer írta alá) után – az 1941. október 30-i 14-es számú operatív parancs el-
rendelte: mindazokat a szovjet állampolgárokat, akik valamely hátországi kato-
nai körzetben áttelepítő vagy hadifogoly-koncentrációs táborban vannak, „tiszto-
gatásnak kell alávetni” és „az összes, a parancsot végrehajtó operatív csoportok 
tevékenységét titokban kell tartani… és a legkisebb veszély esetén a 8-as számú 
és a 14-es számú operatív parancsokat meg kell semmisíteni”. Mellékesen – e té-
ren is – szertefoszlik az a legenda, hogy a Wehrmacht tábornokai – nem szólva a 
katonákról – nem vettek részt a tömeggyilkosságok, a holokauszt, általában a 
népirtás gyakorlati végrehajtásában.18  

A német Véderő-Főparancsnokság (OKW) főnökének, Wilhelm Keitel vezér-
tábornagynak már fentebb említett, 1941. május 13-i szigorúan titkos parancsá-
ban ez állt: „A partizánokat kíméletlenül meg kell semmisíteni harc vagy üldözés 
közben”. De ez nem volt elegendő, Keitel tábornok a civilekkel szembeni hábo-
rús bűncselekményekért egyenesen büntetlenséget ígért. Ugyanis az ominózus 
parancs II. részének 1. pontja kimondja: „A csapatok szolgálatában állók és a ki-
szolgáló személyzet által az ellenséges polgári személyekkel szemben elkövetett 
tettekért történő felelősségre vonás nem kötelező, még azokban az esetekben sem, 
ha ezek a cselekmények katonai bűntettet jelentenek vagy szolgálati szabályzatot 
sértenek.”19 A nürnbergi perben e parancs a legsúlyosabb háborús bűncselekmé-
nyek egyik dokumentuma volt. Az 1941. május 13-i Keitel-parancs, amely a Führer 
nevében fogalmazódott, a hadbíróságok működéséről szóló hitleri direktívát ily 
módon konkretizálta: „…A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személye-
ket azonnal egy tiszt elé kell vinni. Ez a tiszt dönti el, hogy le kell-e lőni őket.”20 
 
18  Кристиан Штрайт: „Они нам не товарищи”…б 2009. 11–12., 91–92. Vö.: Шнер Арон: 

Плен. i. m. 
19  Преступные цели – преступные средства...1968. С. 31–33. Az először 1963-ban megjelent 

forráskiadványban közölt dokumentum levéltári jelzete: ГА РФ, Ф. 7445. Оп. 2. Д. 166. ЛЛ. 
65–70. Keitel 1941. május 13-i titkos parancsa a nürnbergi perben is bizonyító dokumentum-
ként szerepelt. 

20  Uo. Angolul lásd: NCA III, 637–639. p. (N. D. 886-PS). Rövidebb változata (1941. május 14-ei 
keltezéssel) fennmaradt a Déli Hadseregcsoport archívumában: NCA VI, 872–875. p. (N. D. C-
50). Keitel július 5-én írta Frommnak szigorúan titkos jelzet alatt, hogy amikor Hitler megtudta, 
hogy Sztálin felszólított a partizánháború megkezdésére, még ennek bizonyos „előnyeiről” szó-
nokolt Borman, Goering, Keitel és mások társaságában, hogy a partizánháború „lehetőséget ad 
számunkra, hogy mindent megsemmisítsünk, ami velünk szemben áll. Streit: i. m. 329. 
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Keitel alig egy hónappal később egyértelmű parancsba adta a Wehrmacht számá-
ra a terror további kiterjesztését. 1941. július 23-án Keitel Hitler előző napi pa-
rancsára hivatkozva semmiféle törvény által nem korlátozott terrorra utasította a 
Wehrmacht parancsnokait: „Tekintettel a keleten megszállt területek óriási mére-
tére, a biztonság megszilárdítására rendelkezésre álló erők csak akkor lehetnek 
elegendőek, ha mindenfajta ellenállást nem a bűnösök elleni törvényes eljárással 
büntetünk, hanem a megszálló erők olyan terrort terjesztenek el, amely önmagá-
ban is elegendő arra, hogy a népesség körében gyökerestül kiirtsunk minden haj-
lamot az ellenállásra.”21 Tehát a „hajlamot” is ki kell irtani, vagyis a partizánok 
címszó alatt bármely szovjet állampolgár kiirtható lett, hiszen a „hajlam” ott lap-
panghatott bárkiben. Keitel és a német hadvezetés olyan mértékig tisztában volt 
az égbe kiáltó bűncselekmények halmazával, hogy a tábornok 1941. július 27-én 
elrendelte a hadbíróságokról szóló 1941. május 13-i utasítás összes példányának 
megsemmisítését, de kikötötte, hogy: „az utasítás érvényességét nem befolyásol-
ja az írott példányok megsemmisítése”. (Mindennek ellenére fennmaradt példá-
nyok Nürnbergben előkerültek.)22  

A német hadvezetés 1939 szeptembere és 1941 májusa között egyetlen hadjá-
rat során sem tett azonosságjelet a zsidók, a partizánok és szabotőrök között. Ám 
a Szovjetunióval való háború küszöbén a Wehrmacht Legfelső Parancsnokságá-
nak parancsnoka a speciális 1. számú rendelkezésében, melyet az 1941. május 
19-i 21. számú direktívájához fűzött, arról szól, hogy a bolsevizmus elleni harc 
„szigorú intézkedéseket követel a bolsevik agitátorok, a partizánok, a szabotőrök 
és a zsidók ellen…”.23 Emlékezzünk rá, a magyar megszálló csapatok esetében 
ez a megközelítés csak 1942 tavaszán, a vezérkari főnökség 10-es számú füzeté-
ben köszönt vissza. Tehát igen fontos körülmény, hogy a korabeli hadijog felrú-
gását Himmler, SS birodalmi vezető és a német rendőrség főnöke 1942. július 
31-i különleges parancsában még tovább ösztönözte, amikor pszichológiai okok-
ra hivatkozva egyszerűen betiltotta még a „partizán” szó használatát is és helyet-
te csak a „bandita” szó alkalmazását engedélyezte.24 Ezt követően Keitel – Hitler 
 
21  Преступные цели – преступные средства… 1968., С. 77. A dokumentum levéltári jelzete: 

ГА РФ, Ф. 7445. Оп. 2. Д. 141. Л. 140. NCA VI, 876. (N.D. C-52) 
22  Геннадий Бордюгов: Преступления Вермахта против гражданского наседения.//Истреби-

тельная война на Востоке: Преступления вермахта в СССР, 1941–1944: Доклады/Под ред. 
Г. Горцика, К. Штанга. – М.: АИРО-XXI, 2005. С. 41.; NCA VI, 875–876.  

23  Статистические данные // Уничтожение евреев СССР... 1991, С. 37.  
24  A parancsot közli: Война Германии против Советского Союза, 1941–1945: Документаль-

ная экспозиция к 50-летию со дня нападения на Советский Союз / Под редакцией Рейн-
гарда Рюрупа. Берлин: Argon-Verlag GmbH, 1992. 89. sz. dokumentum. Der Krieg gegen die 
Sowjetunion 1941–1945. Eine Dokumentation zum 50. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjet-
union. Hg. v. Reinhard Rürup. Berlin, Argon Verlag, 2. überarbeitete Auflage, 1991. 1942 szep-
temberében maga a magyar katonai vezetés is kiadott egy utasítást, amelyben a „bandák le-
küzdését” taglalja, és figyelmeztet arra, hogy kerülendő a pozitívnak tartott „partizán” kifejezés. 
Lásd: Pálffy Lajos: Kiállításra termosz kávéval és szendvicsekkel. [http://mandarchiv.hu/cikk/ 
1546/Kiallitasra_termosz_kaveval_es_szendvicsekkel – 2013. május 24.] 
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utasítását teljesítve – 1942. december 16-án titkos parancsot adott ki, amelyben a 
„bandák” (értsd – partizánok vagy partizángyanúsak) elleni harcban a német ka-
tonáknak korlátozás nélkül bármilyen eszköz alkalmazását lehetővé tette, bele-
értve az asszonyok és gyerekek likvidálását is! Ebben a parancsban már katego-
rikusan kijelentették, hogy egy német sem vonható felelősségre a „bandák és 
cinkosaik” ellen tanúsított viselkedésért.25    

 
25  Преступные цели – преступные средства… 1968., С. 132–133. A közölt dokumentum levél-

tári jelzete: ГА РФ, Ф. 7445. Оп. 2. Д. 96. ЛЛ. 86–87.  
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BEVEZETÉS 
 

A tanulmány célja nem elsősorban Winston S. Churchill második miniszterel-
nökségének politika- és köztörténeti szempontú áttekintése, hanem annak elem-
zése, hogy a háború utáni megváltozott világpolitikai és brit belpolitikai helyze-
tet hogyan kezelte az újra hatalomra került brit államférfi, hogyan próbálta a már 
jól ismert eszméit, politikai céljait, hatalomtechnikai eszközeit az új helyzethez 
igazítani. Elsősorban a világpolitika színterén kívánt újra maradandót alkotni, 
ezért második miniszterelnöksége jórészt erről szólt. Ugyanakkor kormánya fi-
gyelemre méltó eredményeket ért el az ország belső konszolidálása terén, mely-
hez Churchillnek vajmi kevés köze volt, de kormányának gazdasági sikereit és 
népszerűségét a tőle már megszokott zsenialitással váltotta politikai tőkévé. Az 
1951–55 közötti időszak fontosabb és témánk szempontjából releváns brit kor-
mányzati intézkedései mellett a tanulmány elsősorban Churchill külpolitikai te-
vékenységével foglalkozik, hangsúlyozva annak ellentmondásait és kudarcait. A 
tanulmány elkészítése során a szerző saját kutatásain és publikációin túl felhasz-
nálta a téma fontosabb magyar és angol nyelvű szakirodalmát, Churchill beszé-
deit, valamint a korabeli naplók és memoárok vonatkozó részeit.2  
 
1 A tanulmány a szerző 2013-ban megjelent könyvének (Az államférfi és a világpolgár. Winston S. 

Churchill és Emery Reves. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő) egyik átdolgozott és kiegészített fejezete. 
2  Churchill 1945 utáni tevékenységéről a fontosabb munkák a teljesség igénye nélkül: 

Muller, James W.: Churchill as Peacemaker. Washington D. C., 1997.; Young, John W.: W. S. 
Churchill's Last Campaign – Britain and the Cold War 1951–55. Oxford, 1996.; Gilbert, Mar-
tin: Never Despair – W. S. Churchill 1945–1965. Vol. VIII. London, 1988.; Young, John W.: 
Policy of Churchill's Peacetime Administration. Leichester, 1988. Pelling, Henry: Winston Churchill. 
London, 1974.; Seldon, Anthony: Churchill's Indian Summer; The Conservative government, 
1951–55. London, 1981.; Charmley, John: Churchill's Grand Alliance: The Anglo-American 
Special Relationship 1940–57. London, 1996. Ramsden, John: The Age of Churchill and Eden 
1940–1957. London, 1995.; Addison, Paul: Churchill on the Home Front 1900–1955. London, 
1992. Churchill háború utáni beszédei Randolph S. Churchill szerkesztésében jelentek meg: The 
Sinews of Peace. London, 1948.; Europe Unite. London, 1950.; In the Balance. London, 1951.; 
Stemming the Tide. London, 1953.; The Unwritten Alliance. London,1961. Ld. még: James, 
Robert Rhodes (ed.): Churchill Speaks 1897–1963. Collected Speeches in Peace and War. New 
York, 1998. (A továbbiakban: James (ed.): Churchill Speaks). Churchill pályájának alapvető és 
egyik legteljesebb feldolgozása: Churchill, Randolph S.(ed.): Winston S. Churchill. (1. és 2. kö-
tetek) és Gilbert, Martin (ed.): (3−8. kötetek), London, 1966−1988. Az újabb munkák közül bő-
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KONSZENZUS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ 
 

Winston S. Churchill 1951 októberében, a konzervatívok minimális arányú vá-
lasztási győzelme után3 másodszor is elfoglalhatta a miniszterelnöki széket. Ek-
kor már majdnem hetvenhét éves volt, beteges, nagyothalló és fáradékony. Ér-
szűkülete volt és ez hektikus kedélyállapotot és részleges emlékezetkiesést 
eredményezett. Sokkal önfejűbbé és gyakran befelé fordulóvá vált, de újra elérte 
azt, amit már többször is: megfelelően magas pozícióba kerülve, különleges ké-
pességeivel megoldani a legnagyobb hazai és nemzetközi ügyeket. Az 1951-es 
konzervatív választási győzelem egy 13 évig tartó konzervatív kormányzás kez-
detét jelentette és ezt jórészt Winston Churchill második miniszterelnöksége ala-
pozta meg. Ráadásul választási ígéreteik jó részét be is tartották, „1951-ben a 
konzervatívok esélyt kaptak arra, hogy bizonyítsák, ők nem csupán a személyi 
szabadság és a szabad vállalkozás hirdetői, hanem olyan párt, amely ezeket az 
értékeket összhangba képes hozni a teljes foglalkoztatottsággal, a gazdasági nö-
                                                                                                                         

séges bibliográfiát közöl: Charmley, John: Churchill: The End of Glory. A Political Biography. 
London, 1993. 702−720. és Knight, Nigel: Churchill. The Greatest Briton Unmasked. Cincinna-
ti, 2008. 378−379. Fontosabb magyar nyelvű, Churchillről szóló szakirodalom: Surányi Róbert: 
W. S. Churchill élete és kora. Budapest, 2004.; Andor László – Surányi Róbert: Roosevelt – 
Churchill. Budapest, 1999.; Surányi Róbert: Churchill az új világrendről és az egységesülő Eu-
rópáról, 1942–1946. In: Feitl István – Földes György (Szerk.): 1945 a világtörténelemben. Bu-
dapest, 2005. 63−85.; Roy Jenkins: Churchill I–II. Budapest, 2005.; Barta Róbert: Churchill el-
képzelései a háború utáni Európáról. In: Bán D. András (Szerk.): A híd túlsó oldalán. Tanul-
mányok Kelet-Közép-Európáról. Budapest, 2000. 266−304.; John Lukacs: Öt nap Londonban. 
1940. május. Budapest, 2000. John Lukacs: A párviadal. A nyolcvannapos párbaj Churchill és 
Hitler között. 1940. május 10. – július 31. Budapest, 2003. A szerzőnek a témához kapcsolódó-
an eddig megjelent fontosabb publikációi: Róbert Barta: Churchill and a United Europe after 
1945. In: Mulcahy, Richard P. (Editor-in-Chief): Hungary Through the Centuries. Studies in 
Honour of Professors Steven Bela Várdy and Ágnes Huszár Várdy. East European Monographs, 
New York, 2011. 235–252.; Barta Róbert: Churchill és az európai egység 1945 után. In: 
Hülvely István – Pallai László (Szerk.): Nemzetállam – szuverenitás – integráció. Tanulmányok 
az integráció témaköréből. Debrecen, 2001. 71–87.; Barta Róbert: W. S. Churchill Szovjetunió-
val kapcsolatos politikája a második világháború után. In: Angi János – Barta János (Szerk.): 
Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Debrecen, 2000. 497–516. A témához kap-
csolódó rendkívül gazdag memoár irodalomból: Colville, John: The Fringes of Power. Downing 
Street Diaries 1939–1955. London, 1985.; Colville, John: Footprints in Time. Norwich, 1984.; 
Lord Moran: Churchill. Taken from the Diaries of Lord Moran. The Struggle for Survival 
1940–1965. Boston, 1966.; Amery, Leo S.: My Political Life. Vols. I–III. London, 1953–55. 
Cooper, Duff: Old Men Forget. New York, 1954.; Browne, Anthony Montague: Long Sunset. 
Memoirs of Winston Churchill’s Last Private Secretary. London, 1995.; Carter, Violet Bonham: 
Winston Churchill: An Intimate Portrait. New York, 1965. A felhasznált angol nyelvű források 
és szakirodalom fordításait a szerző végezte. 

3  Az 1951. október 25-én megtartott brit általános választásokon a Konzervatív Párt a szavazatok 
48%-ával 321 parlamenti helyet szerzett és a liberálisokkal együtt (14,7% – 6 parlamenti hely) 
kormányzati többséghez jutottak a Munkáspárttal szemben, mely a szavazási rendszer sajátos-
ságai miatt 49,2%-os eredményével csak 295 parlamenti helyhez jutott. Butler, David – Sloman, 
Anna (Eds.): British political facts 1900–1975. London, 1975. 184. 



WINSTON S. CHURCHILL MÁSODIK MINISZTERELNÖKSÉGE 255

vekedéssel és a jóléti állam fenntartásával.”4 A konzervatívok győzelme után ál-
talános volt a vélekedés, miszerint Churchill egészségi állapota miatt nem marad 
sokáig miniszterelnök (már 1951-ben Anthony Edent5 tartották a lehetséges 
utódnak) és abban is egyetértés volt, hogy a kormány két legfontosabb posztja a 
lakásügyi és a pénzügyminiszteri tárca lesz. Az előbbi tekintetében a konzervatív 
választási kampány 300 ezer új lakás felépítését ígérte, ezért a Ministry of 
Housing élére Churchill egyik bizalmasa, Harold Macmillan6 került, aki a brit 
belpolitikában mindaddig nem tartozott az első vonalbeli politikusok közé. A 
pénzügyminiszter (Chancellor of Exchequer) Richard (Rab) Austern Butler7 lett, 
aki azonnal két drasztikus lépéssel kezdte tevékenységét: 600 millió fonttal 
csökkentette a brit importot és két lépcsőben 2%-ról 4%-ra növelte a banki ka-
matlábat. A koreai háború okozta amerikai fegyverkezés ugyanis jelentős mér-
tékben megemelte az iparcikkek világpiaci árát és ez évi 700 millió Ł-os deficitet 
eredményezett a brit külkereskedelemben. Ezt némileg enyhítette a britek 1950–
51-es saját fegyverkezési programja. A katonai kiadások a második Churchill-
kormány hivatalba lépésekor a brit nemzeti össztermék 7,9%-át tették ki, ez 
1952-ben 9,8%-ra, 1953-ban 9,7%-ra nőtt, majd 1955-ben újra 7,9%-ra csök-
kent.8 1953-ra a brit gazdaság növekedési pályára állt, a védelmi költségeket fo-
lyamatosan át lehetett csoportosítani és a kincstár pénzügyi tartalékai is növeked-
tek. A második Churchill-kormány első két évében folyamatosan csökkent az 
infláció és a brit importfüggőség, 1951 és 1954 között az árak éves átlagban 
10%-kal csökkentek. Az államkincstár bevétele 1955-ben 40%-kal több volt, 
mint 1950-ben és ez nem csupán a koreai háborús kiadások fedezésére, de adó-
 
4  Blake, Robert: The Conservative Party from Peel to Major. London, 1998. 269. 
5  Robert Anthony Eden (1897–1977) 1935 és 1955 között három alkalommal is betöltötte a kül-

ügyminiszteri posztot, 1955 és 1957 között miniszterelnök. Noha Churchill 1955-ös lemondása 
után ő volt a legépszerűbb brit politikus, az 1956-os szuezi válság miatti brit presztízsveszteség 
véget vetett politikai karrierjének. 1960-ban megjelent és a háború utáni politikai pályáját be-
mutató memoárja (Full Circle) komoly vitákat váltott ki és Churchillt számos esetben kedvezőt-
len színben tüntette fel. 

6  Maurice Harold Macmillan (1894–1986) az 1930-as években a konzervatívok baloldali, lázadó 
blokkjához tartozott. A második világháború alatt Észak-Afrikában Eisenhower mellett, majd 
később De Gaulle mellett képviselte a brit háborús kabinetet. Churchill 1955-ös lemondása után 
Anthony Eden kormányában pénzügyminiszter, majd 1957 és 1963 között miniszterelnök. 
Nyugállományba vonulása után 1960 és 1986 között az oxfordi egyetem vezetője (Chancellor). 
Hatkötetes emlékirata 1964 és 1974 között jelent meg a családi cégnek számító Macmillan ki-
adónál. 

7  Richard (Rab) Austern Butler (1902–1982) 1939 előtt a megbékéltetési politika és Neville 
Chamberlain híve volt, pályafutása során a négy legfontosabb kormányzati tisztségből hármat 
betöltött (Chancellor of Exchequer: 1951–1955, Home Secretary: 1957–1962, Foreign Secretary: 
1963–1964). 1944-ben az ő nevéhez fűződött a brit oktatási törvény bevezetése. A második 
Churchill-kormány pénzügyminisztereként nagy szerepet játszott a gazdasági élet és a font sta-
bilitásának megteremtésében. 1957-ben és 1963-ban is konzervatív miniszterelnök jelölt volt, 
politikai pályafutása után a cambridge-i Trinity College vezetője (Master). 

8  Dockrill, Michael: British Defence since 1945. Oxford, 1988. 151. 
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csökkentésre is lehetőséget nyújtott. Mindez jórészt az 1953 februárjában beter-
jesztett, ún. Robot-tervként ismert pénzügyi intézkedésnek volt köszönhető, mely 
a költségvetési egyensúlyt a font árfolyamának szabad mozgásával kívánta meg-
teremteni. Butler pénzügyminiszter a Bank of England vezetésével együtt úgy 
vélte, hogy a font értékét ne a kincstári tartalék, hanem az átváltási árfolyam 
szabja meg és az államnak itt csak a legszükségesebb esetekben szabad beavat-
kozni. Ez a napjainkban már széles körben alkalmazott módszer a britek eseté-
ben valójában mintegy tükörképe volt az 1925-ös aranyalapra történő vissza-
térésnek és nem sokban különbözött az 1951 előtti munkáspárti pénzügyi politi-
kától. Ezzel kapcsolatban a The Economist 1954-ben használta első ízben a 
Butskellism9 kifejezést, mely Hugh Gaitskell10 korábbi munkáspárti és Butler 
konzervatív pénzügyminiszterek neveinek összevonásával a pénzügyi politika 
konszenzusos folyamatosságára utalt. Valójában csak annyi volt a közös bennük, 
hogy mindketten a banki kamatlábak mozgásával és a klasszikus Keynes-i esz-
közrendszer alkalmazásával kívánták a font stabilitását fenntartani. Miután a 
banki kamatlábak 4%-ra nőttek, a munkáspártiak „szent tehene”, az olcsó font 
megszűnt létezni, ugyanakkor nőtt a befektetési bizalom a brit fizetőeszköz iránt. 
A koreai háború befejezése után mindez a csökkenő közösségi kiadásokkal és az 
olcsóbb brit importtal azt eredményezte, hogy a gazdasági intézkedések tekinte-
tében a második Churchill-kormány 1945 óta a legsikeresebb volt.11 A konzerva-
tívok úgy lazították a munkáspárti kormány alatti takarékosságot (a jegyrendszer 
és a fejadagok eltörlése), hogy eközben megőrizték az Attlee-kormány vívmá-
nyainak nagy részét. Így az országos betegbiztosítási és más társadalombiztosítá-
si rendszerek érintetlenül maradtak, a reprivatizáció csak korlátozott mértékű 
volt és Walter Monckton12 munkaügyi miniszter vezetésével a kormány, az en-
gedmények politikáját követve a tízmilliós taglétszámú szakszervezetekkel elke-
rült minden konfliktust. A lakásépítési program látványos eredményeket produ-
kált, ráadásul az új házak jó része önkormányzati építésű volt. Amíg az 1930-as 
években az új lakásépítések 2/3-a a magánszektorra esett, ez az arány 1945 és 
1954 között 25%-ra csökkent. Ebben ugyan része volt a munkáspárti kormány-
zatnak is, de kétségtelen tény, hogy a konzervatívok 300 ezer új otthont felépítő 

 
 9  Blake, Robert: The Conservative Party, i. m. 271. 
10  Hugh Gaitskell (1906–1963) brit munkáspárti politikus, Clement Attlee kormányában energia-

ellátási, majd pénzügyminiszter (1947–1951). 1955 és 1963 között a brit munkáspárt és a par-
lamenti ellenzék vezére. 

11  Blake, Robert: The Conservative Party, i. m. 270. 
12  Walter Monckton (1891–1965) jogász, konzervatív politikus, a háború előtt az 1936-os trón-

örökösödési válság (Abdication Crisis) idején tűnt fel kivételesen rugalmas tárgyalási stílusával 
és közvetítő képességével. A háború alatt az információs minisztérium egyik vezetője volt 
(Director General of the Ministry of Information). 1951-ben Churchill második kormányában 
munkaügyi, 1955-ben Eden kormányában védelmi miniszter. Az „olajoskannának” (oilcan) is 
nevezett politikus nagy szerepet játszott abban, hogy a második Churchill-kormány idején elma-
radtak a szakszervezeti tüntetések. 
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választási ígérete megvalósult. Ugyan a kormányzat nem állította dinamikus fejlő-
dési pályára a brit gazdaságot, de a mérsékelt prosperitás folyamatos volt és ez 
népszerűvé tette a konzervatívokat. Az 1950-es évek elején az Egyesült Királyság 
az USA után még mindig a világ második leggazdagabb állama volt, ráadásul a la-
kosság jó része a konzervatívok kormányzásához kötötte az olyan tartós fogyasz-
tási cikkek megszerzését, mint a hűtőgép, a televízió, mosógép, porszívó, autó.13 

Egyik biográfusa szerint Churchill 1951-ben „fenségesen alkalmatlan” volt a 
miniszterelnöki poszt betöltésére, kabinetjének 16 tagját inkább asztaltársaság-
nak tekintette, a kormányülések szétfolytak és minden fontos ügyben személye-
sen döntött. Churchill a hivatali és papírmunkát már nem kedvelte és miniszter-
elnökségének három és fél éve alatt folyamatosan azt próbálta bizonyítani, hogy 
alkalmas és képes a kormányzásra.14 Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy 
Churchill második miniszterelnöksége nem állt másból, mint elkerülhetetlen le-
mondását folyamatosan halogató taktikázásból. Noha Anthony Eden 1953 áprili-
sában kezdődött és hónapokig elhúzódó betegsége (három egymást követő gyo-
morműtét), majd Churchill 1953 nyarán bekövetkezett szélütése bizonyos fokú 
hatalmi vákuumot eredményezett (ekkor gyakorlatilag Butler pénzügyminiszter 
irányította a kormányt), a miniszterelnök 1953 őszén mindenki számára meglepő 
gyorsasággal felépült. 1953. október 10-én a konzervatív párt margate-i országos 
konferenciáján elmondott beszéde megszilárdította helyzetét a kormánypártban 
és mindenki számára világossá tette, hogy újra alkalmas a kormányzásra. A mes-
terien összeállított felszólalás minden fontosabb bel- és külpolitikai ügyet érin-
tett, jól súlypontozva, frappáns retorikai fordulatokkal. Anthony Montague Browne, 
Churchill utolsó magántitkára szerint: „Beszédei lehetőséget nyújtottak arra, 
hogy kollégái, a parlament, a konzervatív párt és a világ előtt bizonyítsa a kor-
mányzáshoz szükséges képességét és erejét.”15 A kormány gazdaságpolitikai si-
kereiben a miniszterelnöknek nem volt túl nagy szerepe, s ezt a kínos tényt 
Churchill azzal fedte el, hogy a kétségtelen eredményeket a következetes kon-
zervatív gazdaságfilozófiával és gazdaságpolitikával magyarázta: „Lássuk pénz-
ügyeinket. Nyilvánvaló, hogy ezek foglakoztatnak minket leginkább, hiszen ho-
gyan lehetnénk a szabad világ híres és irigyelt nemzete, melynek politikai intéz-
ményei mintául szolgálnak sok más államnak, hogyha a hétvégén nem tudjuk ki-
fizetni a számláinkat. …Két évvel ezelőtt a teljes pénzügyi összeomlás küszöbén 
álltunk és most a fizetőképességet tűzhetjük ki célul. …A fizetőképesség a füg-
getlenség alapköve. …többé nem kölcsönökön tengődünk, még ha az a legjobb 
barátainktól érkezik is. Mindig az angolul beszélő népek testvéri szövetségét tá-
mogattam, de függetlenség nélkül semmiféle testvéri szövetség nem létezhet és 
ennek alapja csakis a fizetőképesség lehet. …konzervatív alapelveink jól ismer-

 
13  Jenkins, Roy: Churchill, i. m. II. 402. 
14  Uo. II. 392. 
15  Browne: Long Sunset, i. m. 176. 
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tek. …a kínálat és a kereslet szabad és rugalmas működésének a hívei vagyunk. 
…Szolidárisak és segítőkészek vagyunk azokkal, akik koruk, egészségi állapo-
tuk, vagy éppen szerencsétlen sorsuk miatt nem tudnak lépést tartani a társada-
lom fejlődésével. A külkereskedelemben a különböző országokban az egyéni 
vállalkozásokat támogatjuk, az eredménytelen állami kézben lévő kereskedelem 
helyett, mely politikai és nemzeti szempontok alapján mindig szembeállítja 
egymással az országokat…A magánvállalkozások pártján állunk… Vészhelyze-
tek kivételével ellenezzük az állami kézben lévő kereskedelmet. Biztos vagyok 
abban, hogy sokkal jobb a fogyasztó számára, hogyha olyan élelmiszert és egyéb 
cikkeket vásárol, melyet magáncégek állítanak elő, melyek megfelelő irányítás-
sal és ügyes gazdálkodással vagy profitot termelnek, vagy tönkremennek és ki-
szállnak az üzletből. Ez még mindig jobb, mint óriási létszámú fizetett alkalma-
zottat fenntartani, akik hogyha hibáznak és milliókat, vagy százmilliókat veszíte-
nek, csak áthárítják a költségeket a társadalomra, vagy elküldik a számlát a kép-
viselőházba…16 A külügyek tekintetében, igazodva a hidegháborús szembenállás 
1953 őszi, aktuális fejleményeihez, hangsúlyozta a nyugatnémetekkel fenntartott 
szoros szövetséget, ugyanakkor a tőle már megszokott történelmi  csúsztatások-
kal méltatta az amerikaiakat, elismerve Washington vezető szerepét. Ez a fajta 
óvatos taktikázás azt a célt szolgálta, hogy betegségéből felépülve újra átvegye 
helyét a világpolitika színpadán és legalább a nagyhatalmi szerep látszatát bizto-
sítsa a britek számára: „majdnem négy éve annak, amikor azt mondtam, hogy 
Nyugat-Európa csak a németek segítségével tudja megvédeni magát a szovjetek-
től. …Jelenleg az Európában állomásozó szovjet erők, szövetségeseiket nem is 
számítva, négyszeres fölényben vannak a nyugati haderőkkel szemben. Ebben a 
helyzetben nem lenne kívánatos, hogy gyengítsük a nyugati védelmi erőfeszíté-
seket. Őrültség lenne a katonailag komolyan fenyegetett szigetünket kitenni egy 
olyan politika kockázatának, amely ha nem is ellenségesen, de bizonyos mérték-
ben ellenszenvesen viseltetik az Egyesült Államok és az Adenauer vezette új 
Németország irányában. …Mindenképpen együtt kell működnünk velük és elő 
kell segíteni egy európai haderő létrejöttét, bene erős német egységekkel. Mi, az 
amerikaiakkal együtt fenntartjuk katonai jelenlétünket Európában, így állítva 
helyre a francia–nyugatnémet egyensúlyt. Amennyiben a franciák nem fogadják 
el az Európai Védelmi Szövetséget, akkor nem lesz más lehetőségünk, mint a 
NATO keretein belül megszervezni Németország erejét a nyugati szövetségesek 
védelmére. …Amikor …Locarno szelleméről beszéltem, ez alatt azt értettem, 
hogy mindenki fellép az agresszor ellen, bárki legyen is az és segít a megtáma-
dottnak, függetlenül attól, hogy kis nemzetről, vagy nagyhatalomról van szó. 
Ezek ugyanazok az elvek, mint az ENSZ alapelvei. Köztudott, hogy a locarnoi 
szerződés megbukott és nem akadályozta meg a háborút. De ennek más oka volt. 
Az Egyesült Államok nem vett részt a locarnoi szerződésben. Hogyha az Egye-

 
16  James (ed.): Churchill Speaks, i. m. 959–960. 
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sült Államok az első világháború előtt, vagy a két világháború között ugyanolyan 
aktív és áldozatkész lett volna a béke és a szabadság megőrzésébe, mint amilyen-
hála Istennek-áldozatkész jelenleg, akkor valószínűleg az első és a második vi-
lágháború sem következett volna be. Bízvást reménykedem, hogy segítségükkel 
nem lesz harmadik sem…17  

Alig egy hónap múlva a miniszterelnök a brit parlamentben is bizonyította, 
hogy képes a kormányzásra. 1953. november 3-i alsóházi beszéde hasonló szer-
kezeti felépítésű volt, mint az októberi margate-i felszólalás, csak a célközönség 
volt más. A magát a brit „parlament gyermekének”18 nevező Churchill ekkor 
aratta élete egyik legnagyobb belpolitikai sikerét, melyet még a munkáspárti el-
lenzék is elismert. Churchill ügyes taktikai húzással széles platformról indított, 
méltatva a brit demokrácia intézményeit, ugyanakkor önmagát minden brit pol-
gár miniszterelnökeként aposztrofálta: „…Nem csupán demokráciában élünk, 
hanem parlamentáris demokráciában és ezt politikai életünk minden szereplőjé-
nek szem előtt kell tartania …a választások a parlamentért vannak és nem a par-
lament van a választásokért …a két háború szörnyű veszteségei, áldozatai és a 
kimerültség a nyugodt, békés politizálást és az egész nemzet szolgálatát követeli 
meg minden parlamenti erőtől …a kétpártrendszer a domináns és nagyjából 14 
millió választó szavazott a konzervatívokra és 14 millió a munkáspártra…Nem 
lehet azt feltételezni, hogy a 14 millió szavazóból csak egy személy birtokol 
minden erényt és tudást, a többiek pedig rászedett bolondok, vagy haszontalanok 
és széltolók. Az országban élő átlagemberek barátságban és jószomszédi vi-
szonyban élnek egymással és tudják, hogy értelmetlen dolog a politikusok részé-
ről ellentétet szítani közöttük…”19 Churchill második miniszterelnöksége idején 
óvakodott attól, hogy a brit parlamenti demokrácia intézményeit és működését 
komolyabb reformokkal átalakítsa. Ennek megfelelően a Lordok Háza jogkörét 
nem bővítették, így az 1949-es második parlamenti törvény maradt hatályban, 
miszerint a Lordok Háza nem vétózhatta meg és csak rövid ideig késleltethette a 
törvények elfogadását. A „parlament gyermeke” nem kívánt visszatérni a brit par-
lamenti gyakorlat régi, jórészt antidemokratikus hagyományaihoz sem és ezért az 
alsóházban – a konzervatív választási ígéretekkel szemben – nem állították visz-
sza a nagyobb egyetemek képviselőinek járó 12 mandátumot. Az 1953. novem-
ber 3-i alsóházi beszédének külpolitikával foglalkozó része akár a munkáspárti 
ellenzék külpolitikai programjának is megfelelhetett. A miniszterelnök óvatos, 
körültekintő stílusban elemezte a nemzetközi politika eseményeit, hangsúlyozva 
a brit nemzeti és nagyhatalmi érdekek elsőbbségét: „…Az ellenségeskedés Kore-
ában a lövészárkokból átkerült a tárgyalóasztalokhoz. Még nem tudjuk, hogy mi 
lesz ezeknek a kemény és bonyolult tárgyalásoknak a végkimenetele. De bármire 
 
17  Uo. 962. 
18  „I am a child of the House of Commons.” In: Browne: The Long Sunset, i. m. 176. 
19  www.hansard.millbanksystem.com/commons/1953/nov.03/debate-on-the-adress-first-day col.20-

31. A letöltés ideje: 2013. augusztus 28. 
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is jutnak végül, egy fontos tény világosan látszik. Az Egyesült Államok újra állig 
felfegyverzett nemzetté vált… Ismerve erőinket és a Nyugat-Európa fölötti 
masszív amerikai védőernyőt, nem találom haszontalannak, vagy veszélyesnek 
azt a következtetést, hogy a belső terror helyetti nemzetközi együttműködés nem 
csupán az orosz emberek mély vágya, de hosszú távon ez vezetőik érdeke is. 
…most nem kockáztathatunk meg egy olyan négyhatalmi konferenciát, amelyik 
a jelenlegi helyzetnél esetleg rosszabb eredményre vezethet. Lehetetlenség azt 
feltételezni, hogy egy általános megegyezéssel egy csapásra meg lehet oldani a 
Nyugat és a Kelet összes súlyos konfliktusát, Németország és a kommunista 
szatelit államok problémáit. Ugyanakkor nem vetjük el a lehetőségét annak, 
hogy személyes baráti találkozókkal megoldjuk ezeket a konfliktusokat. Ehhez 
azonban nyilvánvalóan több időre van szükség, sokkal többre, mint amennyit itt 
közülünk sokan elképzelnek. …amikor a tömegpusztító fegyverek bárki számára 
lehetővé teszik, hogy bárkit elpusztítson, akkor már senki sem akar megölni sen-
kit. Akárhogyan is, úgy tűnik, hogy egy ilyen háború lehetősége, bármely oldal 
kezdeményezze is, sokkal kevésbé reális, mint a korábbi időszakokban…”20 

Magántitkárai naplóiból és visszaemlékezéseikből21 jól rekonstruálható, hogy 
Churchill második miniszterelnöksége idején leginkább a jelentős, protokolláris 
eseményeket kedvelte. Számára ebbe a kategóriába tartozott négy hivatalos ame-
rikai útja,22 VI. György halála és II. Erzsébet megkoronázása, valamint 1954 no-
vemberében 80. születésnapja. Ezek az alkalmak számára nem csupán szereplési 
lehetőséget jelentettek, de jó indokot is arra, hogy folyamatosan halasztgassa le-
mondásának bejelentését, melyet 1953 nyarától kezdve már a legszűkebb kör-
nyezete is szinte kész tényként kezelt. 

 
 
 

 
20  Uo. col. 20–31. 
21  Itt elsősorban John Colville memoárjára gondolunk (The Fringes of Power. Downing Street 

Diaries 1939–1955. London, 1986.), mely a témával fogalakozó kutatók számára az egyik leg-
inkább hiteles és megbízható korabeli forrás. Colville, aki korábban Neville Chamberlain és 
Clement Attlee magántitkára is volt, a második Churchill kormány idején David Pitblado-val 
megosztva töltötte be a miniszterelnöki magántitkári tisztséget. Pitblado nagy munkabírású, 
magasan képzett gazdasági diplomata volt, Attlee munkáspárti kormányában pénzügyminiszter-
helyettes, 1955 után a washingtoni brit nagykövetség gazdasági főtanácsosa. 

22  1952 januárjában Churchill tárgyalt Truman elnökkel és harmadik beszédét mondta el az ameri-
kai kongresszus előtt (első beszédét 1941 karácsony másnapján, a másodikat 1943 májusában 
tartotta). Második hivatalos útját (1953 januárjában New York-ban találkozott Eisenhowerrel és 
Trumannal) egy jamaicai vakációval kombinálta. Harmadik útja 1953 decemberében a Bermu-
da-konferencia volt. Második miniszterelnökségének utolsó amerikai látogatása 1954. június 
végére esett, amikor három éjszakát töltött a Fehér Házban. Ezt a hivatalos útját, hasonlóan az 
elsőhöz, egy kanadai látogatással (Ottawa) egészítette ki. 
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A CSÚCSTALÁLKOZÓ BŰVÖLETÉBEN 
 

A hidegháború európai eseményei, a szovjetekkel kialakítandó viszony,23 vala-
mint a német ügyek már jóval második miniszterelnöksége előtt foglalkoztatták 
Churchillt. 1951 októbere után, immár döntési helyzetben, mindezek mellett az 
amerikai kapcsolat, valamint a nagyhatalmak között létrehozandó csúcstalálkozó 
ötlete foglalkoztatta, noha egyéni külpolitikai elképzeléseit, váratlan rögtönzéseit 
sokszor még saját külügyminisztériuma sem támogatta.24 Churchill pontosan ér-
zékelte, hogy az amerikaiak nélkül nem lehet a világban brit nagyhatalmi politi-
kát folytatni, Európa felé pedig a szovjet érdekeket is figyelembe véve lehet tájé-
kozódni. 1944. június 6-án, a D-nap estéjén De Gaulle-nak szokatlan őszinteség-
gel fejtette ki álláspontját a sajátos brit–amerikai viszonyról: „Van valami, amit 
tudnia kell: mindig, amikor választanunk kell Európa és a világtengerek között, 
mi mindig a világtengereket fogjuk választani. Minden egyes alkalommal, ami-
kor választanom kell ön és Roosevelt között, mindig Rooseveltet fogom válasz-
tani.”25 Bizalmas barátja és munkatársa, Leo Amery a Sunday Times-ban megje-
lent cikkében az amerikai viszonyról már kritikusan írt és mindezt összekötötte 
az egyesült Európával és az oroszokkal kapcsolatos brit állásponttal: „… A sza-
badságszeretetet tekintve mi mindannyian Amerika mellett állunk. De ez nem je-
lenti azt, hogy azonosulnánk a kontroll nélküli világgazdaság amerikai elképze-
lésével, vagy netán dicsőítenénk saját kereskedelmi rendszerünket, vagy belpoli-
tikánkat, vagy a brit társadalom egységét és erejét, hogy így szabjunk gátat az 
amerikai gazdasági imperializmusnak. A Brit Nemzetközösség nemcsak nekünk, 
de az európai nemzetek számára is alkalmas keret. … Egy ilyen unió direkt mó-
don senki ellen sem irányul. Semmiképp sem kívánja fenyegetni Oroszországot, 
inkább lehetővé kell tenni, hogy egy sokkal stabilabb védelmi övezet jöjjön létre 
annál, mint amelynek kialakításán mostanában az oroszok olyan keményen dol-
goznak [kiemelés – B. R.] , hogy egy újabb háború veszélyét távol tartsák határa-
iktól. Amerika számára az Egyesült Európa sokkal jobb piacot és befektetési te-
repet fog nyújtani, mint a megosztott és egymással is versengő kis nemzetgazda-
ságok.”26 Churchill, noha mindig hangoztatta, hogy a vasfüggöny mögött élő ke-

 
23  Churchill Szovjetunióval kapcsolatos politikájának legújabb áttekintése: Carlton, David: Chur-

chill and the Soviet Union. Manchester, 2000. 
24  Young, John W.: Winston Churchill's Last Campaign – Britain and the Cold War 1951–55. Ox-

ford, 1996. A szerző, akinek munkájára e fejezetben erőteljesen támaszkodtunk, szemléletesen 
mutatja be, hogy külpolitikai kérdésekben mennyire komoly viták voltak a Foreign Office ma-
gas rangú tisztségviselői és a miniszterelnök között. I. m.: 174; 300–314.  

25  Dimbledey, David – Reynolds, David: An Ocean Apart: The Relationship between Britain and 
Ameica in the Twentieth Century. London, 1988. 242. Idézi: Victor Mauer: Harold MacMillan 
and the Deadline Crisis over Berlin 1958–59. In: Twentieth Century British History, Vol. 9. 
No. 1. 1998. 67. 

26  European Unity and World Peace. Sunday Times, 1946. október 27. In: Churchill papers 2/18. 
Churchill Archive Centre, Churchill College, Cambridge 
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let-európai népek nélkül nem jöhet létre az Európai Egyesült Államok és teljes 
szolidaritásáról biztosította ezeket a nemzeteket, a legfontosabbnak mégis azt 
tartotta, hogy a nyugati világ teljes egységben lépjen fel a szovjet veszéllyel 
szemben.27 A berlini válság és légihíd idején (1948 májusától – 1949 májusáig) 
kemény szavakkal fenyegette meg a szovjeteket, az amerikai atomfegyvert és 
Németország nyugati részének felfegyverzését már elengedhetetlenül szükséges-
nek tartotta. A munkáspárti kormányzat elzárkózott Churchill éles hangú kiroha-
násaitól, s noha a politikus minden nyilvános fórumon támogatta a brit álláspon-
tot a berlini válság ügyében, titokban mégis aggódott, hogy az események hábo-
rús konfliktusba torkollnak. 1948. július 10-i választókerületi beszédében teljes 
támogatásáról biztosította az amerikaiakat és Bevin munkáspárti brit külügymi-
niszter politikáját a berlini válság kapcsán, de Montgomeryhez írt leveléből kide-
rülnek a félelmei: „… Az események menete aggaszt engem. … Remélem, hogy 
nem egy újabb München felé haladunk… Ha a brit kormány egy ilyen hibát el-
követne, arra nem lenne mentség.”28 1950-ben már rendkívül súlyosnak látta az 
európai helyzetet, akkor az európai béke egyetlen zálogának az amerikai atom-
fegyvert tartotta, mert a szovjetek „…három vagy négy éven belül… döntő kato-
nai fölényre tesznek szert Európában.” Szerinte jogos volt tehát a kelet-angliai 
brit légi bázisokat átengedni az amerikaiaknak, mert onnan Moszkvára és más 
városokra megelőző csapást lehet mérni. Azt azonban rendkívül aggasztónak tar-
totta, hogy emiatt Nagy-Britannia vált a lehetséges szovjet ellencsapás elsődle-
ges célpontjává. 1950. december 14-i parlamenti beszédében sürgette a németek 
felfegyverzését, mert „… Németország van leginkább kitéve az orosz és kom-
munista expanziónak… Nyomasztó orosz katonai fölény tornyosul fölénk… és 
mi semmi hatékony lépést nem teszünk.”29  

Nagyrészt hidegháborús félelmei motiválták abban, hogy felvesse a szovje-
tekkel megtartandó csúcstalálkozó ötletét. Az elképzelést először 1950-ben 
Edinburgh-ban, Valentin napján megtartott választási nagygyűlésén vázolta fel: 
„Úgy tűnik nekem, hogy ezzel az elképzeléssel áthidalhatjuk a két világrend kö-
zötti szakadékot, mégpedig úgy, hogy mindenki járhatja a saját útját… a hideg-
háborús gyűlölködés nélkül… Nehezen tudom elfogadni, hogy egy ilyen csúcsta-
lálkozó miatt miért alakulnának a dolgok rosszabbul.”30 1951 októberétől 1955 
tavaszáig, amíg csak hivatalban volt, ezt a szándékát kívánta megvalósítani, ez 
volt külpolitikájának legfőbb iránya. A berlini blokádig Churchill úgy gondolta, 

 
27  Speech at Blenheim, 7 August, 1947. In: Gilbert: Churchill, i. m. 336. Churchill 1949. március 

31-i beszéde Bostonban a Massachusetts Institute of Technology-ban. In: Churchill, Randolph 
S. (ed.): In the Balance, i. m. 40–51. 

28  Gilbert: Churchill, i. m. 400–410.  
29  Winston S. Churchill to C. Attlee, 24, May, 1950. 1950. dec. 14-i parlamenti beszéde. Premier 

Papers, 8/1160. In: Gilbert: Churchill, i. m. 520–531. 572–575.  
30  James (ed.): Winston S. Churchill: His Complete Speeches, 1897–1963. 8 vols. London, 1974. 

VII. 7285–93. 



WINSTON S. CHURCHILL MÁSODIK MINISZTERELNÖKSÉGE 263

hogy kényszeríteni lehetne a szovjeteket egy békés megegyezésre, mert az ame-
rikaiaknak megvan ehhez az atommonopóliumuk. Ezt az álláspontot az amerikai 
kongresszusban és az amerikai sajtóban, sőt a brit katonai vezetésben is (British 
Chiefs of Staff) sokan osztották. Churchill egyébként is kiváló kapcsolatokat tar-
tott fenn a brit vezérkarral, korábban ellenzéki politikusként is megkapott min-
den bizalmas katonai információt. Egészen 1949 augusztusáig – amikor Peking a 
kommunisták kezébe került és már bizonyítottan létezett a szovjet atomfegyver – 
Churchill a békés megegyezést az elrettentő erő pozíciójából kívánta elérni. A 
későbbiekben elmozdult erről az álláspontról a legmagasabb szintű csúcstalálko-
zó és a hidegháború békés úton való „enyhítése” felé („parley at summit”, 
„easement”), de ebben az amerikaiak – személy szerint Dean Acheson külügy-
miniszter – sem támogatták. A későbbiekben viszont még Kissinger is elismerte 
1979-ben megjelent emlékirataiban (The White House Years), hogy ekkor Chur-
chillnek volt igaza, mert az amerikaiak csakis az erő pozíciójából kívántak tár-
gyalni, fegyverkeztek és Moszkva is ugyanezt tette. Egy korai megegyezéssel 
mindezt meg lehetett volna előzni. Kissinger érvelését mindenesetre rendkívül 
bizonytalanná teszik azok az újabb kutatási eredmények, melyek szerint a Szov-
jetunió már 1946 tavaszán eldöntötte, hogy a konfrontációt választja.31 

1951 márciusában, a Németországot megszálló négy nagyhatalom képviselői 
Párizsban megtartott találkozójukon semmire sem jutottak, főként a szovjet dele-
gáció rendkívül destruktív magatartása miatt. A szovjetek ugyanis a nyugati ha-
talmakat kivétel nélkül agresszornak tekintették, követelték a németek lefegyver-
zését és az amerikaiak kivonását Európából. Ezek elfogadhatatlan feltételek vol-
tak a nyugatiak számára, így még az esedékes közös külügyminiszteri értekezlet-
ben sem tudtak megegyezni. Ebben a helyzetben Churchill tulajdonképpen visz-
szatért a 19. századi brit külpolitika eszköztárához és azt az aktuális viszonyok-
hoz igazította. A befolyási övezetek, az erőegyensúly kialakítása titkos és szemé-
lyes diplomáciai eszközökkel, mindez a brit érdekszféra hármas körébe (brit bi-
rodalom – Egyesült Államok – Európa) helyezve és Churchill által megvalósítva. 
A nagyhatalmak vezetői összeülnek és informális eszmecserével véget vetnek a 
hidegháborúnak. Meg volt győződve arról, hogy Sztálinnal megegyezésre lehet 
jutni, hiszen szerinte a szovjet vezető vele szemben mindig megtartotta a sza-
vát.32 Miniszterelnöki beiktatása után alig több mint egy héttel több esemény is 
afelé mutatott, hogy egy csúcstalálkozó beilleszthető a nyugati détente politikába 
és azt Sztálin sem ellenezné. November elején Berija miniszterelnök-helyettes 

 
31  Kissinger, Henry: White House Years. Boston, 1979. 1521.; Gaddis, John Lewis: We Know 

Now. Rethinking Cold War History. Oxford, 1997. 23–24; 303–304. 
32  Churchill többször is utalt arra, hogy Sztálin az 1944. októberi moszkvai ún. százalékos meg-

egyezésük alapján egy ujját sem mozdította a görög polgárháború idején a kommunista görög 
partizánok megsegítésére, mert hiszen a megegyezés az országot a nyugati érdekszférához so-
rolta. Lord Moran naplója szerint Churchill ebből sajátos logikával azt a következtetést vonta le, 
hogy Sztálin szavahihető politikus. 
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szovjet részről már lehetségesnek tartotta a két világrendszer „békés egymás 
mellett élését” (peaceful coexistence), noha Visinszkij külügyminiszter, 1951. 
november 8-án az ENSZ közgyűlés párizsi ülésszakán elmondott beszédében ezt 
már nem említette. Érzékelve, hogy a szovjet vezetés nem egységes az ügyben, 
Churchill táviratban javasolta Sztálinnak a csúcstalálkozót, aki azt nem tekintette 
lehetetlennek. A brit miniszterelnök minden lépéséről tájékoztatta Truman ame-
rikai elnököt is, aki mereven elzárkózott egy – a szovjetekkel megtartandó – 
csúcstalálkozótól. Az amerikaiak ekkor ennek nem látták értelmét, hiszen a szov-
jetek konkrét tárgyalási pontokat nem javasoltak. Németország, Ausztria és a 
fegyverkezés ügyében gyökeresen eltérőek voltak az álláspontok és az amerikai-
ak szerint a csúcstalálkozót Moszkvának kell kezdeményeznie – és nem Chur-
chillnek –, mégpedig az ENSZ közvetítésével.33 Ráadásul az Európai Védelmi 
Szövetség (European Defence Community – EDC) és az abba beillesztett Né-
metország terve rendkívül megnehezítette a tárgyalásokat a szovjetekkel, akik 
látszólag semleges, egységes Németországot akartak.34 Azonban, ha a német 
egység reális lehet és így a détente politikája is, akkor mi szükség van az EDC-re 
és a német újrafegyverkezésre? Churchill érzékelte, hogy a szovjetekkel zajló 
tárgyalásokon így nem marad semmiféle közös platform, ezért taktikai okokból 
nem mutatkozott az EDC feltétlen hívének. Ez a dilemma volt érzékelhető 
Adenauer és Churchill 1951. december 4-i találkozóján is, ahol a német államfér-
fi saját Westintegration elképzelését brit részéről egyáltalán nem látta megerősí-
tettnek, Churchill pedig egyfolytában az erőegyensúly régi jelszavait hangoztat-
ta. A brit miniszterelnök mindenképp találkozni kívánt Trumannal is, hogy rábe-
szélje egy csúcstalálkozóra, noha a brit kormány jó része és a külügyminisztéri-
um, beleértve Anthony Eden külügyminisztert is, nem támogatta Churchillnek 
egy korai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatát. A Foreign Office-ban minden-
esetre azt tanácsolták a miniszterelnöknek, hogy amerikai tárgyalásai során a kö-
vetkező álláspontot képviselje: az elsődleges cél a Nyugat gazdasági, katonai, és 
morális megerősítése; az oroszokkal csak nagyon konkrét, jól előkészített ügyek-
ről lehet tárgyalni és amennyiben csak olyan általános témák jönnek szóba, mint 
a béke meg az együttműködés, az csak táptalajt ad a nyugatellenes szovjet pro-
pagandának, mely éket akar verni a nyugati szövetségi rendszerbe.35 Londonból 
tekintve az amerikaiak valójában túl harcosak és ideologikusak voltak, a britek 
pedig Washington számára túlságosan kompromisszum-késznek tűntek, olya-
noknak, akik a hidegháborút a régi kontinentális egyensúlypolitika egy újabb ki-

 
33  Truman már Potsdamban meghívta Sztálint egy hivatalos amerikai látogatásra és az amerikaiak 

Churchill minden sürgető kérésére azt válaszolták, hogy a szovjet vezető, hogyha akarna, élne a 
meghívással.  

34  Sztálin haláláig ragaszkodott az egységes Németország koncepciójához, elképzelései szerint 
egy átmeneti semleges időszak után létre lehetett volna hozni egy szovjetbarát német államot. 
Erre nézve: Gaddis: We Know Now, i. m. 113–152. 

35  Young: Winston Churchill’s Last Campaign, i. m. 65–70. 
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adásának tekintik. Amerikai részről már nem kívánták felújítani a személyi poli-
tikán alapuló régi Roosevelt–Churchill viszonyt. Az amerikaiak főként azért nem 
akartak az oroszokkal tárgyalni, mert közvéleményük nem fogadta el, hogy 
Moszkva európai népeket tart hatalmában és az egész szovjet rendszert „konspi-
ráció szülte illegitim képződménynek” tekintették.36 

Az 1952. január elején megtartott Churchill–Truman csúcstalálkozón már 
nem egyenrangú felek tárgyaltak. A britek engedélyezték, hogy Kelet-Angliában 
az amerikaiak repülőtereket használhassanak és atomfegyvert tároljanak és ezért 
cserébe semmit sem kaptak. 1952. január 18-án, amikor Truman még egyszer 
megbeszélést folytatott Churchill-lel, az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy 
a szovjetekkel semmiféle csúcstalálkozóról nem lehet szó. Mindezek után Chur-
chill csalódottságát és sértettségét furcsa módon Sztálin akciói szorították háttér-
be. A Szovjetunió vezetője 1952. március 10-től augusztus 23-ig négy jegyzék-
ben is négyhatalmi csúcstalálkozót javasolt Németország ügyében. A semleges, 
egységes és demilitarizált államra tett javaslatáról tudta jól, hogy az a Nyugat 
számára elfogadhatatlan, de az akciónak nem is ez volt a valós célja. Moszkvá-
ban is érzékelték a brit és amerikai ellentéteket, de azt is, hogy Churchill és saját 
külügyi apparátusa időnként más-más pályán mozognak. Miután azonban mind a 
négy szovjet jegyzékre hasonlóan éles hangú és egységes nyugati válasz érkezett 
(össznémet szabad választások, az EDC-n belül felfegyverzett Németország, az 
ENSZ által is elismert össznémet kormány) és a nyugatnémet vezetés is csak a 
nyugati típusú német egyesítést tudta elfogadni, Moszkva divide et impera akció-
ja az év őszére véget is ért. A jegyzékekből egyedül Churchill olvasta ki az oro-
szok tárgyalási szándékát. A brit külpolitika ekkor már Nyugat-Európa stabilitá-
sát egyértelműen abban látta, hogy Nyugat-Németország – és nem egy egységes 
Németország – szerves része legyen saját szövetségi rendszerének: „… Nagy-
Britanniának szüksége van az Egyesült Európára, hogy kitöltse az Atlanti-óceán 
és a vasfüggöny között lévő űrt és Németországot a Nyugathoz kapcsolja. A brit 
politikai és gazdasági érdekeknek az felelne meg a legjobban, hogyha az egye-
sült Európában nem Németország dominálna. Az Egyesült Európa nélkül Né-
metország akár kelet felé is fordulhat. Egy, csupán csak a kontinens országait át-
fogó föderációt valószínűleg a németek uralnák.”37 

1952 karácsonyán James Reston amerikai újságíró Sztálinnal készített interjú-
jában a szovjet vezető megismételte a csúcstalálkozó gondolatát, de ez már csak 
a SZKP 19. kongresszusán meghirdetett stratégiai cél – megosztani a tőkés vilá-
got – taktikai lépése volt. A későbbiekben, Eisenhower tábornok amerikai elnök-
ké választása után Churchill abban bízott, hogy a régi fegyverbarátság alapján új 
alapokra lehet helyezni a brit–amerikai kapcsolatrendszert. Ugyanakkor az 1953. 
 
36  Uo. 70. 
37  Note by the Minister of Housing and Local Government (Harold MacMillan) to A. Eden, 16, 

January 1952. In: Pelly, M. E. – Jasamee, H. J. – Hamilton, K. A. –  Bullen, R. –  Benett, G. (eds.): 
Documents on British Policy Overseas. HMSO, London, Ser. II. Vol. I. No. 424. 812–818. 



BARTA RÓBERT 266

január 5-i hivatalos látogatásán még azt sem tudta elérni, hogy a nyugati szövet-
ségi rendszer tengelye az angol–amerikai együttműködés legyen. Csupán annyi 
történt, hogy a találkozó után felújították a Washington és London közötti fo-
lyamatos kapcsolattartást. A brit miniszterelnök 1953. február 23-án fogadta elő-
ször az új londoni szovjet nagykövetet, Andrej Gromikot, akinek kifejtette, bízik 
abban, hogy a szovjet vezetővel most ugyanúgy meg lehet egyezni, mint 1944 
októberében. A hidegháború gyors befejeződését tekintve már nem volt ilyen op-
timista. 1953. március 5-én, a brit parlament katonai költségvetési vitájában a 
következőképpen vélekedett: „A hidegháború – ahogyan nevezni szokták, bár ez 
nem hivatalos terminus – folytatódik. Amivel most szembe kell néznünk, az nem 
egy váratlan fenyegető veszély, hanem egy elhúzódó feszültség. Olyan fegyveres 
erőre van szükségünk, amely ténylegesen is elrettenti az agresszort és háború 
esetén meg tud védeni bennünket.”38 Sztálin halála teljesen váratlanul érte a brit 
vezetőt és úgy vélte, hogy a moszkvai hatalmi küzdelmekből végső soron 
Molotov kerül majd ki győztesként. Ezért javasolta az amerikai elnöknek, hogy 
haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a Kreml új uraival, de az amerikaiak nem 
bíztak a „kollektív vezetés” egyik tagjában sem.39  

Anthony Eden betegsége miatt és az amerikaiak legnagyobb aggodalmára 
1953. április közepétől Churchill a külügyi tárca irányítását is átvette, s mindjárt 
májusban kijelentette, hogy noha az ideális dolog a szovjet–amerikai–brit hármas 
csúcs lenne, ha kell, ő egyedül is elmegy Moszkvába. Amennyiben az amerikai-
ak nem akarják lezárni a hidegháborút, akkor megteszi ő. A történeti szakiroda-
lom egységes abban, hogy Churchill Sztálin halála után egy szovjet–német Lo-
carnot40 akart, ami csökkentette volna a hidegháborús feszültséget. Amennyiben 
a németek elismernék az Odera–Neisse határt és a Szovjetunió ütközőállamként 
tekintené Lengyelországot, akkor Németországot nyugati irányítással lehetne új-
raegyesíteni (ez a NDK megszűnését jelentené) és Kelet-Európa is kiszabadulna 
a szovjet nyomás alól. Mindezek megoldására csúcstalálkozót javasolt. Az el-
képzelés irrealitása nemcsak abban mutatkozott meg, hogy a Szovjetuniótól egy-
oldalú engedményeket követelt, hanem abban is, hogy Churchill mindezt egye-
dül akarta megoldani. A brit politikus abban reménykedett, hogy Sztálin halála 
után az új vezetés a Nyugat bizalmának megszerzésével időt akar nyerni és ezért 
engedményeket tesznek. Noha a Gallup felmérése szerint 1953 májusában a bri-
tek 77%-a támogatta volna az oroszokkal tartandó csúcstalálkozó gondolatát, 
Churchill a fokozatosság kedvéért és az amerikaiak miatt mégis úgy gondolta, 
előbb egy, a nyugati hatalmak vezetői által megtartott eszmecserére van szük-
ség.41 Ezért május közepe és június vége között 17 levelet küldött a Fehér Házba 
 
38  Speech of 5, March, 1953. In: Gilbert: Churchill, i. m. 802. 
39  Young: Winston Churchill Last Campaign, i. m. 137–138. 
40  Uo. 1925 októberében Németország képviselői a svájci Locarnoban francia és angol nyomásra 

nemzetközi konferencián ismerték el országuk első világháború utáni nyugati határait.  
41  Young: Winston Churchill Last Campaign, i. m. 140–145. 
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(és ugyanannyi választ kapott), mintegy előkészítendő a nyugati csúcstalálkozót 
az általa javasolt Bermuda-szigeteken. Az élénk üzenetváltás ellenére a brit és az 
amerikai álláspontok nem közeledtek. Washington egy ilyen találkozótól csak 
annyit várt, hogy az demonstrálja a Nyugat egységét, Európában pedig támogas-
sa az EDC-t. Időközben a Foreign Office-ban is egyértelmű állásponttá vált az, 
hogy Churchillnek nem szabad elfogadnia az egységes és semleges Németország 
koncepcióját, még akkor sem, hogyha a szovjetek azt látszólag helyeslik. A brit 
miniszterelnök alapvetően téves helyzetfelismerésének az volt az oka, hogy 
Churchill meg volt győződve: Sztálin halála után a Kremlben, és az egész szovjet 
tömbön belül is döntő változások történtek. Ezt a feltevést az események nem 
igazolták. Churchill ebben az ügyben is hasonló logikával gondolkodott, mint 
hosszú politikai pályája során mindig: elemezni a problémákat, kiemelni a fonto-
sabbakat, leegyszerűsíteni a megoldásokat és alkalmazni a szerinte lehetséges 
legjobbat, még akkor is, hogyha az gyökeresen szemben áll a valósággal.42 

Az 1953. június 17-i berlini munkásfelkelés leverése után Moszkvában a 
Walter Ulbricht vezette keletnémet kommunista rezsim megerősítése mellett 
döntöttek és a semleges német újraegyesítés ötlete, mely Berijától és részben 
Malenkovtól származott, teljesen háttérbe szorult. Churchill az egész eseményso-
rozattól megrémült, mert a détente politikájára nézve rendkívül veszélyesnek, a 
német nép számára pedig nagyon károsnak tekintette. Véleménye szerint a Vörös 
Hadsereg katonai beavatkozása alapvetően érthető volt, mert ezzel elkerülték a 
még nagyobb vérontást. A miniszterelnök 1953 októberében már a détente kife-
jezés helyett az easement43 formát használta a hidegháború befejezésére, de az 
érvelés ugyanaz maradt. Ekkor is úgy ítélte meg, hogy a szovjetek érdekében áll 
egy új Locarno és a briteknek akár egyedül is tárgyalóasztalhoz kell ülni velük. 
Úgy gondolta, hogy az amerikaiak mindenáron konfrontálódni akarnak a szovje-
tekkel és fel akarják lázítani Kelet-Európát, ami háborúhoz vezet. Berija bukása 
(1953. július 10.) és a szovjet hidrogénbomba kipróbálása (1953. augusztus) után 
Churchill úgy vélte, hogy Molotov lesz az, akivel meg kell egyezni. Valójában a 
brit miniszterelnök sajátos elképzelései nélkül is komoly különbségek voltak a 
brit és az amerikai hidegháborús politikában. Ezt jól érzékeltette John Colville 
ekkori naplóbejegyzése: „…A másik ügy az oroszokkal kapcsolatos álláspon-
tunk. Winston nagyon bízik egy csúcstalálkozóban, mely enyhítené a hideghábo-
rút és megnyugvást hozna, melyben a tudomány eredményei az embereket szol-
gálnák és – ahogyan ő fogalmazott – a fiatalsága idején jólétben élt osztályok 
biztosíthatják majd ezt a jólétet a jövő generációinak. Eden a NATO és a nyugati 

 
42  A tényeket teljesen negligáló, sajátos elképzelései az első világháborúban jelentős mértékben 

hozzájárultak a brit–ausztrál csapatok 1915-ben bekövetkezett Gallipoli katasztrófájához. Chur-
chill ekkor az Admiralitás első lordja (haditengerészeti miniszter) volt. In: Charmley: Churchill 
– The End of Glory, i. m. 116–126. Churchill ekkori tevékenységéről: Hart, Peter: Gallipoli. 
Oxford, New York, 2011. 397–398; 460; 462. 

43  A szó magyar fordítása ebben a szövegkörnyezetben: könnyítés, enyhítés. 
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szövetségi rendszer megerősítése mellett volt, melyet megítélése szerint az oro-
szok már komolyan meggyengítettek. Winstont megdöbbentette Eden álláspont-
ja, mely azonos volt a külügyminisztériuméval, mert úgy gondolta, hogy mindez 
a gyűlölet és az ellenségeskedés erősödését hozza számunkra. Az még inkább le-
sújtotta, hogy Lord Salisbury szerint Eisenhower nagyon oroszellenes, sokkal in-
kább mint Dulles és az elnök személyesen felelős azért, hogy az amerikaiak 
olyan elvtelen és provokatív politikát követnek az oroszokkal szemben Európá-
ban és a Távol-Keleten…”44  1953 őszén az amerikaiak jól érzékelhetően húzták-
halasztották a nyugati hatalmak csúcstalálkozóját. Október 16-án a nyugati kül-
ügyminiszterek londoni konferenciáján Dulles világosan közölte Churchill-lel, 
hogy elmehet Moszkvába ha akar, de semmiféle amerikai álláspontot nem képvi-
selhet és ez az egész magánjellegű akció káros hatással lesz a brit–amerikai kap-
csolatokra. Ezek után – érthető módon – Churchill sokkal óvatosabban fogalma-
zott. A már idézett november 3-i alsóházi beszédében már azt fejtegette, hogy a 
csúcstalálkozó létrejötte sokkal több időt vesz igénybe, mint ahogyan képzelte.45 
Azonban még ekkor is azt remélte, hogy a régi, hagyományos egyensúlypoliti-
kával, titkos diplomáciával, egyszemélyi döntésekkel véget lehet vetni az európai 
konfliktusoknak. Ez a gondolatmenet azért sem volt reális, mert Berija után 
Molotov már nem kívánt Kelet-Németországról tárgyalni.46 Churchill orvosának, 
Lord Morannak (Charles Wilson) a naplójából kiderül, hogy a miniszterelnök 
csakis magát tartotta alkalmasnak arra, hogy az oroszokkal tárgyaljon: „… Nagy-
ra értékelnek. Vannak olyan vélemények, hogy én vagyok az egyetlen, aki tud 
valamit kezdeni az oroszokkal. Azt hiszem ezt Moszkvában is így gondolják.”47  

A Bermudákon 1953. december 4. és 7. között megtartott nyugati csúcstalál-
kozón az is kiderült, hogy Churchill nemcsak a saját külügyminisztériumától és 
az amerikaiaktól, de a franciák részéről sem számíthatott túlságosan nagy támo-
gatásra. A Bermudákon az államfők és a külügyminiszterek tulajdonképpen két- 
és háromoldalú találkozók sorát tartották,48 ahol egyedül Churchill hangsúlyozta 
a személyes diplomácia szerepét („a personal diplomacy between national 
leaders”). A brit miniszterelnök nem érzékelte Eisenhower mélységes szovjetel-
lenességét – számára az elnök még akkor is a háború alatti Ike volt –, de azt igen, 
hogy a franciákhoz hasonlóan a britek is teljesen alárendelt szerepet játszanak. 
Végül Churchill nem kapott támogatást a détente (easement) politikájához és 

 
44  Colville: The Fringes of Power, i. m. 673. 
45  Churchill, Randolph S. (ed.): The Unwritten Alliance, i. m. 76–78. 
46  Zubok, Vladimir: Soviet Intelligence and the Small Comittee of Information, 1952–53. Cold 

War International History Project, Washington D. C. Paper 4. Washington, 1992. 23. In: 
Young: Winston Churchill’s Last Campaign, i. m. 214. 

47  Lord Moran: Winston Churchill: the Struggle for Survival, i. m. November 10, 1953. 529. 
48  A Bermuda-konferenciáról bővebben: Fisch, Steven M.: After Stalin Death: The Anglo-

American Debate over a New Cold War. Diplomatic History, Vol. 10. (1986) Issue 4. October: 
333–335. 
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egy, a szovjetekkel megtartandó csúcstalálkozóhoz. A Bermuda-konferencia 
azonban maradéktalanul megvalósította az amerikai elképzelést; demonstrálni a 
Nyugat egységét, de semmi többet. Ugyanakkor Colville naplójának tanúsága 
szerint a nyugati szövetségesek leckét is kaptak az amerikaiak kendőzetlenül 
nyers tárgyalási stílusából: „…Ike egy rövid, nagyon erőszakos kijelentést tett a 
legdurvább hangnemben. Azt mondta, hogy Churchill gondolhatja azt, hogy új 
irány van a szovjet politikában, de Oroszország egy prostituált és mindegy, hogy 
új, vagy régi ruhába van öltöztetve, a ruha alatt a lényeg ugyanaz. Amerika célja, 
hogy ezt a prostituáltat a mostani kiemelkedő pozíciójából a hátsó mellékutcákra 
űzze. Nem hiszem, hogy valaha hallottam volna ilyen stílusú megnyilatkozást 
egy nemzetközi konferencián. Megdöbbent arcok mindenhol…”49 A brit–ame-
rikai kapcsolatokban egészen az 1950-es évek végéig nem is történt komolyabb 
elmozdulás. Ennek ellenére Churchill tovább folytatta magányos harcát a hideg-
háború lezárásáért.  

Az 1954. január 25. és február 28. között lezajlott berlini külügyminiszteri 
konferencia (immár szovjet részvétellel) újabb reményekkel töltötte el a brit mi-
niszterelnököt a lehetséges csúcstalálkozót illetően. A Foreign Office álláspontja 
– mely egybeesett az amerikaiakéval – azonban nem hagyott túl nagy mozgáste-
ret a számára. A britek szerint áttörésre nem lehetett számítani, a Nyugat egysé-
gét mindenáron fenn kell tartani, ragaszkodni kell a NATO-hoz és az EDC-hez, 
valamint a majdan ENSZ ellenőrzés alatt szabadon megtartandó össznémet vá-
lasztásokhoz. Paradox módon a német kérdésben egybeesett a szovjet, az ameri-
kai és a brit álláspont, miszerint az adott helyzetben a lehető legjobb megoldás 
Németország kettéosztottságának fenntartása. Churchill a konferencián érzékelte, 
hogy ebben a kérdésben nincs mozgástere, ezért, hogy kezdeményezőkészségét 
bizonyítsa, támogatta a szovjet elképzelést egy öthatalmi találkozóról (Kínát is 
bevonva), mert szerinte ez az új szovjet külpolitika előjele volt. A szovjetek 
Ausztriát nem kívánták elhagyni, Molotov a német ügyekről gyakorlatilag nem 
tárgyalt, az EDC és a NATO helyett pedig egy összeurópai biztonsági konferen-
cia megtartását javasolták, ahol Kínának és az USA-nak csak megfigyelői szerep 
jutott volna. Mindezek a javaslatok a nyugati vezetők számára elfogadhatatlanok 
voltak, így a német ügyekben végül is a szovjetek elfogadták az egységes nyuga-
ti fellépést. A berlini konferencia Churchill külpolitikai elképzeléseinek alakulá-
sában is fordulatot jelentett. Jól érzékelte, hogy a német kérdésben Moszkvát már 
nem lehet megközelíteni, ezért 1954 után érdemben már ő sem foglalkozott ez-
zel. Helyette úgy gondolta, hogy a kelet-nyugati kereskedelem kiszélesítése ké-
pes szétrobbantani a szovjet tömböt: „ A növekvő kereskedelmi forgalom a szov-
jet blokk országaival nem csupán a brit exportot növeli, de megteremti a lehető-

 
49  Colville: The Fringes of Power, i. m. 683. 
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ségét annak, hogy a vasfüggöny átjárhatóbbá váljon.”50 A brit politikus ezt való-
jában már 1945 óta sürgette, de ebben is, mint a legtöbb külpolitikai kérdésben, 
álláspontja csak részben fedte a hivatalos brit véleményt, nem beszélve az ame-
rikaiakról. Az amerikaiak ugyanis 1947-től kezdve politikai okok miatt követel-
ték, hogy Nyugat-Európa radikálisan csökkentse kereskedelmét a szovjet zóná-
val, de a britek ezzel nem értettek teljesen egyet. Fára, rozsra, nyersanyagokra 
szükségük volt keletről, noha a hadianyag-szállításokat beszüntették. Az 1950-
ben elfogadott kereskedelmi tiltólistás szabályozást (Coordinating Comittee – 
COCOM) Churchill – még ellenzékben – hevesen támadta. A kereskedelmi tiltá-
sok 1953-ra jelentősen enyhültek és 1954. augusztus közepére a 263 tételes CO-
COM listát – főként brit kérésre – kb. 40%-kal csökkentették, de a fontosabb til-
tott tételek, a stratégiai ipari és hadi anyagok megmaradtak. A brit miniszterel-
nök számára 1954 elején a kelet-nyugati kereskedelem fejlesztésének az ügye jól 
szolgálta az easement politika napirenden tartását.  

A Foreign Office hivatalos álláspontja Churchill egész miniszterelnöksége 
idején azt volt, hogy Moszkva részéről a „békés egymás mellett élés” (peaceful 
coexistence) hangoztatása csak taktika. Már Lenin óta ezt hangoztatják és ezért 
semmi értelme csúcstalálkozót tartani. Ennek ellenére Churchill 1954 nyarán tett 
még egy utolsó kísérletet. Június 24-től 29-ig Anthony Edennel együtt washing-
toni tárgyalásokat folytatott, de az amerikaiakat ekkor sem sikerült rávennie, 
hogy támogassák ebben az ügyben. Eisenhower elnök 1954. július 22-i keltezésű 
levelében nagyon baráti hangon, de lebeszélte a csúcstalálkozóról, egyben közöl-
te véleményét is: „… Biztos vagyok benne, hogy önben nagyon komoly és telje-
sen érthető szándék van arra nézve, hogy valami különlegesen fontos dolgot vi-
gyen véghez miniszterelnökségének fennmaradó idejében. … Meggyőződésem, 
hogy ez az elhivatottság-tudat motiválja, amikor találkozni akar Molotovval, 
hogy minél alaposabban kiismerje a szovjet politikus szándékait. …de miután 
semmilyen tekintetben sem bízom a Kreml mai vezetőiben… valamilyen más le-
hetőséget kell találnia, hogy a világ számára valami hasznosat hozzon létre, mie-
lőtt lemond a kormányzati felelősségről.”51  

Miniszterelnökségének utolsó szakaszában már sem munkáspárti ellenzéke, 
sem a szovjet vezetők nem hitték el, hogy Churchill valóban a hidegháború meg-
szüntetésére törekszik. Inkább a hidegháború elkötelezett harcosának, mint kriti-
kusának tartották.52 Churchill saját sikerének tekintette a brit hidrogénbomba ki-
fejlesztését, melyet az 1954. július 7–8-i kormányülésen jelentett be, mert az sze-
rinte nemcsak a szovjetekkel szemben, hanem az amerikaiak relációjában is 
megerősíti a brit nagyhatalmi pozíciókat. A nagy angolszász szövetségessel 
 
50  Churchill beszéde a brit kormány 1954. január 8-i ülésén. In: Young: Winston Churchill’s Last 

Campaign, i. m. 251. 
51  Eisenhower to Churchill, 22 July, 1954. In: Boyle, Peter G. (ed.): The Churchill–Eisenhower 

Correspondence, 1953–1955. Chapel Hill and London, 1990. 162–165. 
52  Young: Winston Churchill’s Last Campaign, i. m. 314. 
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fennálló alárendelt viszony és az amerikaiak ellenállása mindvégig rendkívüli 
módon zavarta, noha pontosan tudta, hogy ezen a helyzeten nem áll módjában 
változtatni: „1944 júliusáig Angliának komoly befolyása volt a dolgok menetére; 
utána már biztos voltam benne, hogy Amerika hozza a nagy döntéseket… Most 
is így van. Még mindig nem fogjuk fel, milyen elképesztően erősek. El tudnák 
foglalni Oroszországot bármilyen segítség nélkül. Egy hónapon belül a Kreml 
már képtelen lenne csapatokat mozgósítani. Mindezt egyedül is végrehajthatják. 
Ez volt az, amire Dulles utalt, amikor a »politikánk agonizáló felértékeléséről« 
beszélt. A segítségük nélkül Anglia elszigetelődne és Franciaországgal együtt 
Oroszország csatlósává válna – Winstonnak elcsuklott a hangja és könnyek szök-
tek a szemébe.”53 

 
ÖSSZEGZÉS 

 
Churchill, betegségére hivatkozva 1955. március 29-én bejelentette, hogy egy 
héten belül távozik a miniszterelnöki tisztségből és Anthony Eden külügyminisz-
tert javasolta utódjául. Miniszterelnökségének nem egészen négy éve alatt a 
nagyhatalmi politika megváltozott viszonyai már idegenek voltak számára. Még 
mindig Teherán, Jalta és Potsdam bűvöletében élt, és noha pontosan tudta, hogy 
nem igaz, mégis úgy tett, mintha Nagy-Britannia elsőrangú nagyhatalom lenne. 
Úgy gondolta, hogy Sztálinnal, majd halála után Malenkovval és Molotovval is a 
régi módon lehet alkukat kötni. A politikával továbbra is aktívan foglalkozott, de 
az események menetére már nem tudott hatást gyakorolni. Ugyanakkor második 
miniszterelnökségét összességében még szigorú kritikusai is inkább pozitívan ér-
tékelik, hangsúlyozva azt, hogy ekkori teljesítménye azért nem mérhető a hábo-
rús évekbeli kimagasló munkásságához: „…Második miniszterelnökségének első 
két éve meglehetősen sikeres volt, és jelentős szerepet játszott abban, hogy 
Nagy-Britannia konzervatív fele beletörődött: a háború után az idő kerekét nem 
lehet visszaforgatni az 1930-as évekhez. Ezt követően nem sok olyasmit végzett 
– mivel a csúcstalálkozó délibábos ábrándnak bizonyult –, amit mások ne tudtak 
volna megcsinálni. …Talán az volt a legnagyobb büntetése a hivatalhoz való ra-
gaszkodásért, hogy visszavonulása után kevesebben kérték ki tanácsát egykori mi-
niszterei és utódjai a legmagasabb hivatalokban, mint tették volna, ha könnyebben 
távozik. Mindez nem nagy ár azért, hogy negyvenhét évet töltött el kormányzati 
szerepkörben és egy nagyszerű, valamint egy átlagosnál jobb miniszterelnökséget 
tudhatott maga mögött.”54 A konzervatívok is érzékelték Churchill második mi-
niszterelnökségének ellentmondásait, de azt is tudták, hogy mindez jórészt a brit 
államférfi jellemének, politikai hitvallásának, eszméinek régről ismert ambivalen-
ciájából fakadt:”…zseniális, energikus, előrelátó államférfi volt, mestere a beszéd-
 
53  Lord Moran: Winston Churchill – The Struggle for Survival, i. m. 5 July, 1954. 614. 
54  Jenkins: Churchill, i. m. II. 459. 
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nek és az írásnak. 1940-ben megmentette Angliát. De vajon konzervatív volt, és ha 
igen, milyen értelemben? A válasz valószínűleg az, hogy ő egy anakronizmus volt. 
Olyan volt, mintha az idő kereke finoman visszafelé forogna, egy tizennyolcadik 
századi whig vezetett egy huszadik századi tory pártot.”55  

Lemondásának körülményeit, politikusi teljesítményét, miniszterelnöki habi-
tusát talán az ekkor hozzá legközelebb álló John Colville látta a legtisztábban, de 
ő sem tudta teljesen kivonni magát Churchill hatása alól: „Amikor felkért a ma-
gántitkári tisztségre, Winston úgy nyilatkozott, hogy mindez valószínűleg csak 
egy évig fog tartani. Nem tervezte, hogy sokáig hivatalban marad, de szerette 
volna az ország újjáépítését egy konzervatív kormány irányításával elősegíteni. 
Bár sokan úgy jósolták, hogy Churchill követi majd Baldwin példáját, aki VI. 
György megkoronázása után lemondott, és a koronázás után Anthony Edennek 
engedi át a kormányzást, neki ez nem állt szándékában. Az 1953 októberében 
elmondott margate-i beszéd meggyőzte arról, hogy még mindig uralja a politikai 
színpadot, de természetesen 1953 telén Eden „hatalomra éhes szemei”, ahogyan 
Winston mondta, egyre könyörgőbbé és türelmetlenebbé váltak… Még mindig 
képes volt nagy beszédeket tartani. …Valójában szónoki és inspiratív képessé-
gekben senki sem versenyezhetett vele. De hónapról hónapra öregebb lett és ne-
hezére esett a hivatalos iratokat elolvasni és véleményt mondani a számára ér-
dektelen dolgokról. Egyre több idő ment el a kártyázásra és egyre kevesebb ma-
radt a közügyekre. A parlamenti vitanapokra készülés az egész délelőttöt igénybe 
vette, a kormányzati hivatalok jelentései iránt már semmiféle érdeklődést nem 
tanúsított… még a hivatalos levelek aláírása és a külügyminisztériumi táviratok 
jóváhagyása is komoly erőfeszítést igényelt. És mégis, időnként ott volt a régi 
csillogás, pezsgett a szellemesség és a humor, az elhivatottság áthatotta mondata-
it és a zsenialitás alkalmanként még mindig érzékelhető volt egy döntésben, egy 
levélben, vagy egy szövegben. De vajon képes lett volna-e szót érteni az oro-
szokkal és az amerikaiakkal? A külügyminisztérium úgy gondolta, hogy nem, de 
a brit közvélemény meggyőződésem szerint igent mondott volna. És én, akinél 
senki sem állt közelebb hozzá az utolsó éveiben egyszerűen nem tudok erre a 
kérdésre válaszolni.”56  

  
 
 

 
55  Blake: The Conservative Party from Peel to Major, i. m. 272. 
56  Colville: The Fringes of Power, i. m. 704; 706–707. 
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NACIONALISTA SZINDIKALIZMUS  
A NEMZETI MOZGALOM ÉLÉN TUNÉZIÁBAN  

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
 
 
 
 

Tunézia az Oszmán Birodalom tartományaként a 18. század eleje óta lényegében 
önálló, független életet élt. Önállóságát az 1705-ben alapított Huszaneita dinasz-
tia testesítette meg. Amikor a franciák 1830-ban elfoglalták Algírt, az uralkodó, 
Ahmed bej erőteljes modernizációs folyamatot indított el, amelyet utódai folytat-
tak. Az ország azonban néhány évtized múltán oly mértékben eladósodott, hogy 
nemzetközi pénzügyi ellenőrzés alá került. Az ellenőrzést gyakorló hatalmak 
(Anglia, Olaszország és Franciaország) vetélkedéséből az utóbbi került ki győz-
tesen. Párizs 1881-ben, illetve 1883-ban az uralkodó Szadok bejjel kötött szerző-
désben protektorátusi státusszal integrálta az országot a francia gyarmatbiroda-
lomba. A védnökségi rendszer biztosított egy torz állami létet. Az uralkodók né-
mi formális önállóságot megőriztek, pl. minisztereket nevezhettek ki, rendelete-
ket hozhattak, amelyek azonban csak a Francia Köztársaságot képviselő főrezi-
dens jóváhagyásával léphettek hatályba.1 

A gyarmati hatalommal szembeni nemzeti ellenállás modern politikai formái 
az első világháború után alakultak ki. 1920-ban jött létre a Desztur Párt, amely-
ből 1934-ben kiváltak a radikális harci módszereket (sztrájk, tömegtüntetés, 
fegyveres ellenállással történő fenyegetés) előnyben részesítő fiatalok, és Habib 
Burgiba (1903–2000) vezetésével megalakították az Új Desztur Pártot. 1921-ben 
megalakult a Tunéziai Kommunista Párt, amelynek elsősorban az értelmiségiek 
körében és a szakszervezeti mozgalomban, valamint az európai származásúak 
(olaszok, franciák, mintegy 250 ezren) körében volt bázisa. 1925-ben alakult 
meg az őslakos dolgozók körében nagy befolyást szerző s ezért gyorsan be is til-
tott nemzeti szakszervezet, a Tunézia Dolgozók Általános Szövetsége.2 

A második világháború kirobbanásának előestéjén a francia gyarmati hatalom 
minden tunéziai politikai szervezetet betiltott. Így a háború befejezésekor, Tuné-
ziában 1943 májusában történt meg, amikor az 1942 novemberében az Észak-
Afrikában partra szálló angol–amerikai csapatok vereséget mértek a német had-
seregre, bizonyos értelemben hatalmi vákuum keletkezett a tunéziai nemzeti 

 
1  A protektorátus megszervezésére ld. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb. Paris, 

1994. 282–306. 
2  A nemzeti mozgalom születéséről ld. J. Nagy László: Tunézia az 1920-as években. Világtörté-

net, 3. (35.) évf. (2013) 1. sz. 19–39. 
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mozgalomban. Nem volt olyan szervezet, amely hegemón erőként képes lett vol-
na az 1943 utáni időszakban a politikai szocializáció útján jelentősen előrehaladt 
tömegeket tömöríteni és politikai harcukat irányítani. A népszerű Moncef bej3 
után a franciák által trónra tett Lamine bejt továbbra sem tekintették uralkodó-
juknak a tunéziaiak. Az Új Desztur Pártot a főrezidens nem legalizálta, egyes 
tagjainak a párt nevében kifejtett tevékenységét viszont többé-kevésbé tolerálta. 
A párt vezetője, Burgiba 1945 márciusában illegálisan külföldre távozott. Kairó-
ba ment, ahol az Arab Ligát felhasználva arra törekedett, hogy a tunéziai nemzeti 
mozgalom célkitűzéseit a nemzetközi politika egyik problémájává tegye. Négy 
éves kinntartózkodása alatt hasznos kapcsolatokat teremtett. A maghrebi nacio-
nalista politikusok közül elsőként utazott 1946-ban az Egyesült Államokba és 
alapozta meg a tunéziai nemzeti mozgalomnak évekkel később nyújtott hivatalos 
amerikai támogatást.4 A Régi Desztur Párt befolyása – hagyományos társadalmi 
bázisának, a kiskereskedőknek és a kézműveseknek a proletarizálódásával – to-
vább csökkent. Egyedüli szilárd támogatója az az egyre fogyó iszlám kulturális 
réteg lett, amely a Zituana mecset és iszlám egyetem köré tömörült. E két párt 
egyes vezetői – független személyiségek bevonásával – szervezték meg azt az il-
legális gyűlést, amely később függetlenségi kongresszus néven vonult be a tuné-
ziai nemzeti mozgalom történetébe. A titkos találkozón 1946 augusztusában 
Szalah ben Juszefnek, az Új Desztur Párt főtitkárának az előterjesztésében elfo-
gadtak egy határozatot, amely proklamálta „a tunéziai nép akaratát arra, hogy 
visszaszerezze függetlenségét, s mint szuverén állam csatlakozzon az Arab Ligá-
hoz, az ENSZ-hez, és hogy részt vegyen a békekonferencián.”5 A nyomon lévő 
rendőrség a gyűlés befejeztekor tört rá a résztvevőkre, és többségüket letartóztat-
ta. Az illegális találkozóra egyedül a kommunistákat nem hívták meg. 

A tunéziai kommunisták politikai irányvonalában néhány héttel a független-
ségi kongresszus előtt jelentős változás, fejlődés következett be. Szakítottak a 
nemzeti függetlenséget követelő nacionalisták elítélésével, elismerték az auto-
nómiájukat és a franciaországi demokratikus erők – benne a kommunisták – szö-
vetségesének tekintették őket. Az 1946. augusztus 3–4-i központi bizottsági ülé-
sen állást foglaltak az 1881-es protektorátusi szerződés eltörlése és egy új, 
egyenrangú felek között kötött, demokratikus szellemű tunéziai–francia szerző-
dés mellett, amely „szabad, független és demokratikus életet biztosít Tunéziának 

 
3  A mindössze két évig (1942–43) uralkodó Moncef bej az ország német megszállása után, ki-

használva a franciák szorult helyzetét, igyekezett önálló döntéseket hozni. Ezért 1943. májusá-
ban, a németek veresége után, a franciák kollaborációval vádolták meg, lemondásra kénysze-
rítették és száműzték. 

4  Amerikai tartózkodásáról, politikusokkal történt találkozásairól részletesen beszámol fiának 
írott levelében 1946. decemberében. Bourguiba, Habib: Ma vie, mon oeuvre 1944–1951. Paris, 
1987. 122–128. 

5  Ben Miled, Ahmed: Mon témoignage sur le congrès de l’indépendence (23 août 1946) suivi de 
quelques documents inédits. Revue d’histoire maghrébine, 8. évf. (1981) 23–24. sz. 269. 
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a Francia Unió keretében.”6 Követelték a Tunézia valamennyi lakosának a rész-
vételével megválasztott alkotmányozó nemzetgyűlés felállítását és az előtte fele-
lős kormány megalakítását.  

E cél megvalósítása érdekében osztály és ideológiai megkülönböztetés nélkül 
mozgósítani kívántak mindenkit, és valamennyi politikai szervezet részvételével 
Tunéziai Nemzeti Front megalakítását javasolták. Tunéziában a Francia Unióhoz 
tartozás programba foglalása nem játszott komoly szerepet a nemzeti mozgalom 
erőinek a megosztásában. A francia alkotmány ugyanis a társult állam státuszát 
biztosította az országnak, s ez magában foglalta a nemzeti függetlenség tárgyalá-
sok útján történő megteremtésének jogi lehetőségét. A nacionalisták a kommu-
nisták egységfelhívására nem reagáltak, a későbbiekben pedig mindannyiszor el-
utasították. Az augusztusi fordulat nem tette hitelessé a kommunistákat a nacio-
nalisták szemében, nem változtatta meg a róluk 1943–46 között kialakított nega-
tív képet. Nem segítette a közeledést az sem, hogy az Új Desztur Pártnak soha 
nem voltak munkásmozgalmi kötődései, ideológiájában eredendően is távol állt a 
szocialista eszméktől. A kommunista párt nemzeti mozgalomba történő integrá-
lódása egyedül a szakszervezeteken keresztül történhetett volna meg, itt a kom-
munistáknak meghatározó befolyásuk volt. Az augusztusi fordulat előtti hibás 
politikájuk azonban ezt a lehetőséget szétrombolta, s amikor ezt felismerték, a 
kezdeményezés már az autonóm nemzeti szakszervezet kezébe került, amely né-
hány éves dinamikus fejlődés után kitöltötte az említett vákuumot a nemzeti 
mozgalomban. Ez egyedülálló volt a Maghreb országok történetében, sőt mond-
hatjuk, hogy az egész arab világban – azaz, hogy a nemzeti szakszervezet válik 
az antikolonialista harc politikai centrumává.  

Az 1944–45 folyamán alakult, 12 ezer tagot tömörítő 76 autonóm nemzeti 
szakszervezet 1946. január 20-án Tuniszban létrehozta országos szövetségét, a 
Tunéziai Dolgozók Általános Unióját (UGTT – Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens). Az alakuló kongresszus klasszikusnak mondható szakszervezeti prog-
ramot fogadott el, amely kizárólag a dolgozók anyagi, szociális helyzetének a ja-
vítását célozta.7 Ám már ekkor sem volt kétséges, hogy a tunéziai őslakos dolgo-
zók érdekeinek védelmére alakult szakszervezetnek kikerülhetetlenül politikai 
funkciója is lesz. Ezzel vezetői is tisztában voltak, s nem is zárkóztak el előle. Ez 
kifejezést is nyert az UGTT főtitkárának, a gazdag szakszervezeti harci tapaszta-
latokkal rendelkező, s magát hamarosan nagyformátumú politikussá kinövő, 
Ferhat Hasednek (1914–1952)8 abból a leveléből, amelyet a Szakszervezeti Vi-

 
6  Avenir de la Tunisie, 1946. augusztus 10. 
7  Ben Hamida, Abdesslem: Le syndicalisme tunisien de la deuxième guerre mondiale à l’auto-

nomie interne. Publications de l’Université de Tunis–I. 1989. 114. 
8  Kerkena szigetén halászcsaládban született. Csupán alsófokú iskolát végzett, később szívós 

munkával, autodidakta módon alapos műveltségre tesz szert. Különösen kiválóak szónoki ké-
pességei. Előbb kereskedősegéd volt, majd kocsikísérőként dolgozott. 1936-ban belépett a 
CGT-be, s rövidesen a közlekedési dolgozók szakszervezetének sousse-i titkára lett. 1938-ban 
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lágszövetség (SZVSZ) vezetőségéhez írt, kérve a felvételt. „...az országon kívül 
semmilyen hazánkban létező szervezet nem képviselheti munkásosztályunkat 
anélkül, hogy súlyosan ne sértené országunk szuverenitását és személyiségét, és 
a tunéziai dolgozók érdekeit ... A tunéziai munkásosztály szakszervezeti téren fel-
szabadult, ... kettős jellegű harcot folytat, egyrészt a kapitalizmus, másrészt a ko-
lonializmus ellen.”9 Az új szakszervezet nem a konfrontációt választotta, hanem 
az együttműködést, az egységet a kommunista befolyású és főként európai szár-
mazásúakat tömörítő CGT-vel (Confédération Générale du Travail – Általános 
Munkásszövetség), annál is inkább, mert nem klasszikus szakadás, hanem in-
kább párhuzamos szerveződés történt. Javaslattal fordult a rivális szakszervezet-
hez, hogy kezdjenek tárgyalásokat a szervezeti egység megteremtéséről. A fúzi-
ónak három feltételt szabott: az egységes szakszervezet vezetőségében csak ős-
lakos tunéziaiak lehetnek, a hivatalos nyelv az arab legyen, az új név pedig az 
UGTT.10 A CGT tekintettel az egység megbomlásával előállott helyzetre, továb-
bá a javaslat megtárgyalása céljából 1946. október 24–27-én rendkívüli kong-
resszust tartott. A küldöttek döntöttek a CGT-ből történő kiválásról és autonóm 
szervezetté, Tunézia Dolgozóinak Szakszervezeti Uniójává (USTT – Union 
Syndicale des Travailleurs de Tunisie) alakultak át. Kinyilvánították, hogy az át-
alakult szakszervezet pártoktól független akar lenni, támogatja a nemzeti felsza-
badulásért és az igazi demokrácia megteremtéséért vívott harcot, és szolidaritást 
vállalva a világ dolgozóival, kéri felvételét az SZVSZ-be.11 A kongresszus meg-
bízta a most már többségében tunéziaiakból álló vezetőséget, hogy folytasson 
tárgyalásokat az UGTT-vel a szervezeti egység megteremtéséről. A tárgyalások 
az SZVSZ közvetítésével éveken keresztül folytak, de megegyezés csak az 
UGTT által támasztott második feltétel elfogadásában történt. Akcióegység szá-
mos esetben megvalósult a két szakszervezet között, ám rivalizáltak is egymás-
sal. Befolyása növekedésével az UGTT egyre kevésbé ösztönözte a tárgyaláso-
kat. Különösen nem 1947 augusztusa után. 

Az év folyamán a szakszervezetek bértárgyalásokat folytattak országos szin-
ten a vállalkozókkal. Az USTT számos esetben igyekezett magát egyedüli repre-
zentatív szakszervezetnek feltüntetni. Így tett a Stax-Gafsa Társasággal folytatott 
tárgyalásokon is, és elfogadta a Társaság kompromisszumos ajánlatát. Az UGTT 
viszont visszautasította az ajánlatot, és augusztus 4-től meghatározatlan időre ál-
talános sztrájkot hirdetett meg. Ferhat Hased aggódott a sztrájk kimenetelét ille-

                                                                                                                         
elbocsátották a munkahelyéről. 1943-ban Mohamed Ennafával, a kommunista párt későbbi tit-
kárával együtt szervezi újjá a CGT-t Sfaxban. 

 9  Idézi Kraiem, Mustapha: L’adhésion de l’UGTT à la Fédération Syndicale Mondiale. Revue 
d’histoire maghrébine, 1. évf. (1974) 1. sz. 31. 

10  Kraiem, Mustapha: La question de l’unité syndicale entre l’U.G.T.T. et l’U.S.T.T. Revue 
d’histoire maghrébine, 5. évf. (1978) 12. sz. 275. 

11  Bessis, Juliette: Le mouvement ouvrier tunisien: de ses origines à l’indépendence. Mouvement 
social, 1974. 89. sz. 102. 
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tően, teljes szívvel nem is támogatta. Az UGTT sfaxi titkára, Habib Asur, aki az 
Új Desztur Pártnak is tagja volt, viszont politikai jelentőséget tulajdonított a 
sztrájknak: „... egy soha nem látott erőpróba, amelyet egy teljesen tunéziai szer-
vezet robbantott ki egy protektorátusi országban, ahol a legkisebb akciót is a 
protektor nemzet kiváltáságaira és jogaira mért csapásként fognak fel.”12 Több 
ezer embert mozgósított, és valósággal provokálta a rendfenntartó erőket (vasúti 
síneket szedtek fel). Az elkerülhetetlen összecsapásnak 29 halott és több mint 
100 sebesült áldozata volt.13 Az USTT elítélte a vérontást, de a sztrájkot is, ame-
lyet kalandor akciónak minősített.14 A két szakszervezet között a párbeszéd nem 
szakadt meg, de az ellentétek mélyültek. Az UGTT tekintélye a tunéziai dolgo-
zók körében megnövekedett, taglétszáma 1947 augusztusa után gyorsan nőtt. 
Ezután gyorsult fel a közeledés az UGTT és az Uj Desztus Párt között is. 1947 
végéről az UGTT már csak akkor volt hajlandó az egységtárgyalásokra, ha előbb  
felveszik az SZVSZ-be. Így akarta elismertetni teljes egyenlőségét az oda már 
1946 decemberében felvételt nyert USTT-vel. Végül 1949 januárjában az UGTT 
is tagja lett a Szakszervezeti Világszövetségnek Ezt követően viszont már tuda-
tosan húzta az időt, nem tartotta fontosnak a fúziót az USTT-vel.15 

Az UGTT akkor került az SZVSZ-be, amikor az már bomlásnak indult, sú-
lyos ideológiai és politikai belső harcok feszítették. 1949 decemberében London-
ban megalakult a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (SZSZNSZ). 
Az UGTT akkor csatlakozott, amikor tevékenységében már határozottan kita-
pintható volt az antikolonialista nemzeti küzdelemben vállalt politikai szerepvál-
lalás, amikor otthon a gyarmati hatalommal és az USTT-vel szemben is kivívta 
önállóságát, erős szervezetté formálódott, amely különös gonddal és érzékenyen 
ügyel nemzeti jellegének megőrzésére és védelmére. Az SZVSZ viszont, a 
kommunista világmozgalom fejlődését követve, az 1940-es évek végére monoli-
tikus szervezetté vált, s szintén politikai szerepet vállalva, a Szovjetunió és a né-
pi demokratikus országok külpolitikájának védelmére és propagálására mozgósí-
totta a szervezett munkásokat. Az UGTT nehezen viselte a világszervezetben ki-
alakult antidemokratikus légkört, az önálló kezdeményezést nem toleráló köz-
ponti irányítást. Kényszeredetten fogadta el a határozatokat: a jugoszlávok elíté-
lését, a szüntelen tiltakozást a Marshall-terv ellen, a szolidaritás vállalását a gö-
rög szabadságharcosokkal, a békemozgalom atomfegyver-ellenes akcióit. Mind-
ezekkel – a jugoszlávok elítélését kivéve – egyetértett az UGTT (a későbbiekben 
is), de joggal kifogásolta, hogy a világszervezeten belül nincs lehetőség olyan 

 
12  Achour, Habib: Ma vie politique et syndicale. Enthousiasme et déceptions 1944–1981. 1. k. 

Tunis, 1989. 16. 
13  Kraiem, Mustapha. Les événements du 5 août 1947. à Sfax. Revue d’histoire maghrébine, 4. 

évf. (1977) 9. sz. 322–324. 
14  Avenir de la Tunisie, 1947. augusztus 16. 
15 Kraiem: La question de l’unité syndicale, 285. 
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önálló tevékenységre, amely a tunéziai népet saját nemzeti tapasztalatain keresz-
tül kapcsolja a szakszervezeti világmozgalomhoz. 

A kommunista vezetésű USTT viszont maradéktalanul elfogadta az SZVSZ 
irányvonalát és módszereit, mintegy Tunézia kizárólagos képviselőjének tartotta 
magát, s ekként is viselkedett az UGTT-vel szemben. Magatartásával akadályoz-
ta az egység megteremtését. A tunéziai békebizottságban alapításától (1949 már-
cius) együtt dolgozó két szakszervezet között 1950 márciusában olyan rendkívül 
feszült hangnemű levélváltásra került sor, amely már jelezte az elkerülhetetlen 
szembefordulást, de az UGTT SZVSZ-ből történő kilépését is. Az USTT azzal 
vádolta az UGTT-t, hogy nem mozgósítja a dolgozókat a Dismude nevű ameri-
kai hadihajó bizertai látogatása ellen, és ezzel szabotálja az SZVSZ határozatai-
nak a végrehajtását. Ferhat Hased felháborodottan – tényekkel alátámasztva – 
utasította vissza a vádakat, majd megállapította, hogy „nem a vitának van ideje 
most. Az elnyomás mindannyiunkat sújt, és mégis kénytelenek vagyunk megálla-
pítani, hogy az önök aggodalma egy olyan szervezetére emlékeztet, amely mono-
polizálni akarja a tisztaságot, a tökéletességet, a harcosságot, a bátorságot és 
főleg az SZVSZ egyedül méltó képviseletét, és  hogy a  többiek, valamennyien el-
hanyagolhatók.”16 

Ezt követően az UGTT gyakorlatilag nem vett részt a békebizottság munká-
jában, ugyanezen év nyarán pedig formálisan is szakított az SZVSZ-szel. A vi-
lágszervezet végrehajtó bizottságának és nemzetközi szakmai szövetségeinek 
májusi budapesti tanácskozásán Ferhat Hased vezetésével delegáció vett részt, és 
még minden határozatot megszavazott.17 Július 23-án viszont már az UGTT ve-
zetősége nyilatkozatban jelentette be kilépését az SZVSZ-ből. A szakítást azzal 
indokolta, hogy a világszervezet „tisztán pártos jellegű”, és „harcának szűk kon-
cepciója nem képes garantálni a dolgozóknak, különösen pedig az elnyomott né-
peknek az egyéni szabadságjogok kiteljesedését és nemzeti szuverenitásának tel-
jes gyakorlását”.18 Az SZSZNSZ azonnal jelentkezett, delegációja november–
decemberben már Tunéziában járt. Biztosította az UGTT-t, hogy tiszteletben 
tartja nacionalizmusát és a társadalmi haladásért vívott harcát, növeli az arab 
nyelvű publikációk számát, és teljesen egyenlőnek tekintik a CGT-ből kivált 
Force ouvrière-rel. Az UGTT felvételét 1951. április 1-jén elfogadták, és a júliu-
si milánói kongresszuson Ferhat Hased már jelen volt. A csatlakozás bizonyos 
értelemben logikus lépésnek tekinthető, betetőzése volt az UGTT szervezeti, po-
litikai és ideológiai formálódásának. Ösztönözte és meghatározta ezt a folyama-
tot a kommunisták szűklátókörű hegemonisztikus törekvésein túl a hidegháborús 
blokk-politika, de legalább ennyire a konkrét tunéziai helyzet is. 
 
16  Kazdaghli, Habib: Les problèmes de la paix en Tunisie au lendemain de la seconde guerre 

mondiale (1947–1952). Mémoire pour le certificat d’aptitude à la recherche. Université de 
Tunis, 1988. 107. Szakdolgozat. A két levél teljes szövege ugyanott: 103–107. 

17  Szabad Nép, 1950. május 23. 
18  A nyilatkozat szövege In: Bourguiba: Ma vie, 298–299. 
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Az 1951 március végén tartott (4.) kongresszus idején a nemzeti szakszerve-
zetnek 80 ezer tagja volt, közel háromszor annyi, mint az USTT-nek. Különösen 
erős volt a bányászok, a mezőgazdasági dolgozók, a hivatalnokok és az állami 
szektor alkalmazottai körében. Ez utóbbi két kategóriához tartozók az Új Desztur 
Pártnak is tagjai voltak. Az USTT-nek a dokkmunkások között volt erős bázisa.19 
Az UGTT korábbi kongresszusait a szociális problémák uralták, ezek most is 
megmaradtak, sőt vizsgálatuk elmélyült, de a politikának alárendelődtek. „Első-
rendű feladatunk a nemzeti ügy vizsgálata. ... Egyetlen célkitűzésünket sem tud-
juk elérni, ha előbb nem alakítjuk át a gyarmati rendszert egy tisztán nemzeti po-
litikai és gazdasági rendszerré... szociális harcunk politikai harc is, mert a poli-
tika meghatározza a szociális problémákat is, és nem lehet az egyik területen re-
formot végrehajtani anélkül, hogy az ne hatna egy másik területen.”20 Az UGTT 
nacionalizmusa az SZSZNSZ-hez történt csatlakozás után sem szorította háttér-
be, semmisítette meg a szociális felszabadítás célkitűzését. Ezt éppen a milánói 
kongresszuson jelentette ki nagyon egyértelműen Farhat Hased: „Harca (ti. az 
észak-afrikai szakszervezeteké – J.N.L.) társadalmi téren összefonódik a nemzeti 
felszabadulásért folytatott harccal... a nemzeti felszabadulásért folytatott harc 
nem más, mint a társadalmi felszabadulás akaratának a megnyilvánulása. Meg-
győződésünk, hogy a politikai függetlenség társadalmi haladás nélkül, a rend-
szer társadalmi-gazdasági alapjának átalakítása nélkül nem más, mint szem-
fényvesztés.”21  

A nemzeti és szociális felszabadítás gondolatának szoros összefonódása nem 
tartalom nélküli jelszó volt az UGTT számára, hanem hazai talajban gyökerező, 
harci tapasztalatokkal alátámasztott valóságos politikai program. 1949–1952 kö-
zött rendkívül sok, elhúzódó, gyakran véres összecsapásokkal kísért, de végül is 
szinte minden esetben – kompromisszumon alapuló – győzelemmel végződő 
szociális konfliktus volt az országban.22 Ezek a sztrájkok (köztük számos kimon-
dottan politikai indítékú) stabilizálták a szakszervezeteket, megedzették a dolgo-
zókat, erősítették szindikalista és politikai öntudatukat. A nemzeti elnyomás alatt 
lévő Tunéziában, ahol a politikai szabadságjogok töredéke is csak igen korláto-
zottan létezett, a szindikalizmus szükségképpen összefonódott a politikai harccal. 
Az UGTT politikai szerepe azért is nyilvánult meg világosan, mert nem volt ri-
válisa a nemzeti mozgalomban. Sem a kommunista párt, sem a Régi Desztur Párt 
nem volt képes tömegeket mobilizálni. Az Új Desztur Párt pedig, amelyet Bur-
giba hazatérésére (1949. szeptember) után már toleráltak, de még mindig nem 
legalizáltak, inkább mozgalomként, mint pártként működött. Párttá szerveződése 

 
19  Ben Hamida: Le syndicalisme tunisien, 108–112. 
20  A vezetőség beszámolóját idézi Ben Hamida: Le syndicalisme tunisien, 185.  
21  Idézi: Kraiem, Mustapha: L’U.G.T.T. et le mouvement syndical maghrébin avant l’assassinat de 

Ferhat Hashed. Revue d’histoire maghrébine, 7. évf. (1980) 17. sz. 41. 
22  Kraiem, Mustapha: La classe ouvrière tunisienne et la lutte de libération nationale (1939–

1952). Tunis, 1980. 288–291.; Liauzu, Claude: Militants, grévistes et syndicats. Nice, 1979. 116. 
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konfliktust okozott volna az UGTT-vel, ezért inkább támogatta, benne lévő tag-
jain keresztül pedig befolyásolta politikai jellegét, nacionalizmusát, a nyugati 
blokkhoz közeledését és a látensen benne lévő antikommunizmust erősítette. 

Az UGTT kommunistákkal szembeni ellenszenvét azokra a tapasztalatokra 
alapozta, amelyeket rövid együttműködésük alatt a békebizottságokban, de főleg 
az SZVSZ-ben szerzett. Antikommunizmusa nem volt szisztematikus, az Új 
Desztur Párttal ellentétben nem tartotta fontosnak nemzeti jellege és független-
sége bizonyításához, és azzal is tisztában volt, hogy olyan politika igazolását 
szolgálhatja, amelyet az UGTT is elutasít. Ez egyértelműen kitűnt a 4. kongresz-
szus elé terjesztett beszámolóból: „azokat sem támogatjuk, akik az antikommu-
nizmusból kényelmes paravánt akarnak csinálni, hogy eltakarják munkásellenes 
és reakciós politikájukat, szűklátókörű és retrográd konzervativizmusukat, a dol-
gozók kizsákmányolását és szembenállásukat a társadalmi haladással.”23 Ugyan-
itt hangzott el – a blokkpolitika logikáját követve – a Nyugathoz tartozás elfoga-
dásának igen pragmatikus indoklása is: csak ez tud tényleges befolyást gyako-
rolni a francia gyarmatosítókra. Az SZSZNSZ 1951–52-ben, amikor felcsillant a 
tárgyalásos rendezés reménye, tekintélyét latba vetve tiltakozó akciókat szerve-
zett, így próbálva nyomást gyakorolni a francia kormányra. Az UGTT különösen 
jó kapcsolatot tartott fenn az amerikai szakszervezetekkel. Meghívásukra több-
ször is az Egyesült Államokba látogatott Ferhat Hased. 1952 áprilisában az ő 
közvetítésük révén fogadták a külügyminisztériumban, ahol megpróbálta elérni, 
hogy az amerikai kormány gyakoroljon nyomást Párizsra a tunéziai nemzeti 
mozgalom érdekében. Minden valószínűség szerint a szakszervezeteknek is sze-
repük volt abban, hogy az Egyesült Államok is megszavazta októberben a tuné-
ziai (és marokkói) kérdés napirendre tűzését az ENSZ-ben. 

A támogatásért cserébe viszont a SZSZNSZ azzal bízta meg az UGTT-t, hogy 
a CGT gyengítése célból segítse és szervezze Algériában és Marokkóban a naci-
onalista szakszervezetek létrehozását, illetve bomlassza a kommunista vezetésű 
szakszervezeteket. Ferhat Hased ezt vállalta, mert a maghrebi nacionalista szak-
szervezetek létrehozását szívügyének tekintette, de ezzel akaratlanul is az ameri-
kai politika eszközévé vált. Nagyon nyíltan fogalmazta meg az SZSZNSZ és 
benne az UGTT célját az arab országokban Irving Brown, az Amerikai Munkás-
szövetség európai képviselője egy 1953 elején írott cikkében: „Amikor elértük, 
hogy az UGTT szakítson az SZVSZ-szel és csatlakozzon az SZSZNSZ-hez, komoly 
csapást mértünk azokra az erőfeszítésekre, amelyeket a kommunista ellenőrzés 
alatt  lévő SZVSZ fejt ki azért, hogy megnyerje a szovjet álláspontnak az arab 
tömegeket. Szerencsére ez teljesen ellentmond annak, ami a Közel-Kelet legtöbb 
országában történt, ahol a fanatikus nacionalizmus és a kommunizmus közötti 
ördögi paktum szinte lehetetlenné tette a szabad szakszervezeti mozgalom meg-
honosodását... Tunézia és Észak-Afrika problémáit mindenekelőtt a kommunista 

 
23  Idézi: Ben Hamida: Le syndicalisme tunisien, 342. 
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uralom alatti és a szabad világ közötti konfliktus fényében kell szemlélni, a nyu-
gati nemzeteknek nem egyszerű tárgyak, hanem szövetségesek kellenek az arab-
muzulmán világban, s ebben mi, szindikalisták fontos szerepet játszhatunk és kell 
is játszanunk.”24 Ferhat Hasednek nem sikerült elérnie egy nacionalista szakszer-
vezet létrehozását. Ugyanígy kudarcot vallott a fiatal, 1950-ben alakult kommu-
nista irányítású Szudáni Szakszervezeti Szövetség felbomlasztásával is.25  

Kül- és belpolitikai téren az 1950-es évek elején teljesnek volt mondható a 
nézetazonosság az UGTT és az Új Desztur Párt között: mindent alárendelve a 
nemzeti felszabadítás ügyének, az össznemzeti érdek a meghatározó. Bizonyos 
eltérések azonban kitapinthatók voltak. Ezek tulajdonképpen a lényeget érintet-
ték, de ekkor még nem kerültek felszínre. Az UGTT osztálybázisát a bérmun-
kások – elsősorban a fizikai dolgozók – alkották, az Uj Desztur Pártét a kereske-
dők, a mezőgazdaságban és kisebb részben az iparban érdekelt, kiteljesedésében 
a kolonializmus által gátolt burzsoázia. Beszédében Burgiba mindig a népre hi-
vatkozott, szociális problémákról nem szólt, a szabadságjoguk korlátozása miatt 
csak a népi demokráciákat bírálta és kizárólag a francia kormánykörökhöz for-
dult. Ferhat Hased viszont mindig együtt említette a munkásosztályt és a népet, 
fontosnak tartotta a nemzetközi munkásszolidaritást, és bármilyen nemzetközi 
fórumon is szólt, nem feledkezett meg rámutatni a nyugati hatalmak szabadság-
felfogásának ellentmondására, főként a gyarmati népekkel szembeni magatartá-
sukban. Az Új Desztur Párt társadalomeszménye a politikai szabadságjogok ma-
radéktalan érvényesülésére épült. Az UGTT ugyanilyen fontosnak tartotta a dol-
gozók szociális biztonságát és fejlődését.  Ugyancsak a 4. kongresszus beszámo-
lójában olvashatjuk: „Úgy gondoljuk, hogy a legjobb társadalmi forma munkás-
osztályunk és népünk jövője számára a travaillizmus, amely abban áll, hogy a 
dolgozóknak biztosítja a társadalmi haladást és a legjobb munka- és életfeltéte-
leket, a népnek az emancipációt és a polgárjogokat, a szabadságjogot és a biz-
tonságot.”26 Az UGTT társadalmi koncepciója lényegében a szocialista-szociál-
demokrata elképzeléseknek felelt meg, legitimációs forrása a két világháború 
közötti nemzeti szakszervezeti mozgalom, amely a második világháború után vá-
lik autonómmá, függetlenné, mind a formálásában szerepet játszó francia mun-
kásszervezetekkel, mind a nemzeti felszabadítás eszméjét kisajátítani kívánó Új 
Desztur Párttal szemben, miközben sikerrel integrálja a munkásmozgalmat a 
nemzeti mozgalomba, megtestesítve a tunéziai nacionalizmus egyik variánsát. A 
másikat a Desztur-mozgalom jelenítette meg, amelynek gyökerei a 19. századi 
modernizációs folyamatba nyúltak vissza (Régi Desztur), de az 1930-as években 
átalakulva erősödtek meg, s a második világháború után kristályosodtak ki. Ideo-
lógiáját a polgári demokratikus eszmék liberális felfogása alkotta. A független-
 
24  Brown, Irving: Importance du syndicalisme tunisien. Preuves, 1953. 25. sz. 58.  
25  Bouyahi, Salem: Aperçu sur l’évolution des relations syndicales tunisio-soudanaises (de 1951 à 

1958). Revue d’histoire maghrébine, 15. évf. (1988) 49–50. sz. 72–74. 
26  Idézi: Kraiem: La classe ouvriére tunisienne, 306. 
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ség kivívásáig nem okozott különösebb problémát, hogy melyik variáns a fel-
sőbbrendű, melyik köré tömörül a nemzet. A két szervezet és vezető személyisé-
gei egymást erősítve, egységben kényszerítették a gyarmatosító hatalmat egyre 
jelentősebb engedményre. 

1948 szeptemberében a száműzetésben meghalt Moncef bej, s a tunéziaiak 
szemében valójában csak akkor vált legitimmé az 1943 óta uralkodó Lamine bej, 
aki azzal igyekezett erősíteni a legitimitását, hogy a nemzeti szervezetekkel 
összhangban számos lépést tett a nemzeti érdekek védelmében. Ezt érzékelve a 
legális harc útját követő Új Desztur Párt vezetősége 1949 júniusában – taktikai 
okokból – „a demokratikus alkotmányos monarchia” mellett foglalt állást.27 A 
francia kormány ugyanis hivatkozva a protektorátusi szerződésre, közvetlen tár-
gyaló partnernek az uralkodót fogadta el. Ezért a tárgyalásos folyamatban La-
mine bej személye semmiképpen sem volt mellőzhető. Ezzel mind az UGTT, 
mind az Új Desztur Párt tisztában volt, bár a monarchikus politikai rendszerrel 
egyikük sem szimpatizált. Igyekeztek felhasználni az uralkodót a politikai küz-
delemben, ám eközben mindig ügyeltek arra, hogy a kezdeményezést ne enged-
jék át neki. Ez különösebb nehézségekbe nem ütközött, mivel Lamine bej közel 
sem rendelkezett a politikai személyiségeket jellemző olyan markáns jellemvo-
násokkal és ambíciókkal, mint elődje. 

A politikai harcnak lendületet adott Burgiba 1949 szeptemberében történt ha-
zatérése. Bár nagy tömeg üdvözölte a repülőtéren, hamarosan kiderült, hogy 
hosszú távolléte alatt jelentősen csökkent a tekintélye a pártban. Nem kizárt az 
sem – bár ez teljes mértékben nem bizonyítható –, hogy a gyarmati hatóságok 
éppen ezért engedélyezték hazatérését, hogy megosszák a pártot.28  

Az őszi hónapokban Burgiba hosszú propaganda körutat tett az országban, a 
helyszínen ismerkedett a problémákkal, a párt helyzetével. Gyújtó hatású beszé-
deivel, amelyekben a függetlenség kivívása érdekében még a fegyveres harc le-
hetőségét is felvetette, nemcsak saját tekintélyét állította helyre a túlságosan a 
felső szintű tárgyalásokra összpontosító vezetőséggel szemben, hanem a pártot 
szervezetileg is megerősítette. November elején már azt írta a fiának, hogy „a 
pártban a légkör az egység és az egyeztetés irányában jelentősen javult.”29 1950 
tavaszán Franciaországban folytatta propaganda- és szervezőkörútját. Egyrészt 
az ott tanuló tunéziai diákokat akarta megnyerni a nemzeti ügynek, másrészt a 
francia kormányköröket kívánta tárgyalásra bírni. Elutazása előtt néhány nappal 
fogadta az uralkodó is, s ez kétségtelenül növelte Burgiba politikai súlyát a fran-
cia kormánykörök előtt. Annál is inkább, mert Lamine bej a fogadással egy-
időben küldött levelet Vincent Auriol köztársasági elnöknek, amelyben a tunézi-

 
27  Tunis, 1949. június 15.  
28  Vö.: Kraiem: La classe ouvriére tunisienne, 268–269. 
29  Bourguiba, Habib: La Tunisie et la France. Paris, 1954. 225. 
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ai társadalomban minden területre kiterjedő, valóságos változásokat hozó refor-
mok meghozatalát sürgette.30  

Burgiba nyomban Párizsba érkezése után a sajtó útján hétpontos tárgyalási 
programot tárt a francia kormány elé. Ebben Tunézia belső szuverenitásának tel-
jes helyreállítását követelte, többek között egy általános választások útján létre-
hozott nemzetgyűlést. Ennek első feladata egy demokratikus alkotmány elkészí-
tése lenne, „amely meg fogja határozni a jövendő francia–tunéziai kapcsolatokat 
Franciaország legitim érdekeinek s ugyanakkor a tunéziai szuverenitásnak is a 
tiszteletbentartása alapján.”31 Az Új Desztur Párt vezetőjét fogadta több párt 
parlamenti csoportja is: a Szocialista Párté, a Köztársasági Népi Mozgalomé. Az 
ellenzékben levő Szocialista Párt májusi kongresszusán követelte a kormánytól, 
hogy állítsa össze és hozza nyilvánosságra a függetlenség elismeréséhez vezető 
tárgyalások forgatókönyvét.32 Burgiba párizsi tevékenysége minden bizonnyal 
hatással lehetett a francia kormányra is, amelynek nyári nyilatkozatai tunéziai 
politikájának minőségi változásáról tanúskodnak. A nyár folyamán kinevezett új 
főrezidensre, Louis Periller-re azt bízta Robert Schuman külügyminiszter – 
amint azt Thionville-ben elmondott nyilvános beszédében kifejtette –, hogy „ve-
zesse Tunéziát a függetlenség felé, amely a végső cél a Francia Unió keretében 
minden terület számára.”33 Hasonlóképpen nyilatkozott az új főrezidens is június 
13-án a tuniszi rádióban. A francia kormány tárgyalási szándékát látva az Új 
Desztur Párt vezetősége augusztus 4-én a kormányban való részvétel mellett fog-
lalt állást. A 17-én megalakuló kormányban a párt főtitkára, Szalah Ben Juszef 
kapta meg az igazságügyi tárcát. A kormány feladata a megalakulását bejelentő 
nyilatkozat szerint az, hogy „őfelsége, a bej nevében tárgyaljon olyan intézmé-
nyes változásokról, amelyeknek fokozatosan el kell vezetniük Tunéziát a belső 
autonómiához.”34 A feladat végrehajtását garantálni látszott a kormány összetéte-
le. Gerincét azok alkották – köztük Senik miniszterelnök –, akik 1943-ban 
Moncef bej autonóm, semlegességi törekvései idején is miniszterek voltak. 

A nemzetközi politikai légkör felforrósodása és Franciaország amerikai elkö-
telezettsége azonban már nyomban megszületésekor kérdésessé tették a francia 
kormány konstruktív szándékának megvalósulását. Augusztus 12-én Pleven kor-
mányfő és Franciaország észak-afrikai képviselői (a két főrezidens és a főkor-
mányzó) Párizsban tanácskozást tartottak. Észak-Afrika helyzetét, funkcióját 
vizsgálták a nemzetközi események – elsősorban a koreai háború – függvényé-
ben, azt, hogy a térség milyen mértékben járulhat hozzá a fegyverkezéshez. 
Megállapították, hogy a körülmények a stabilitás fenntartását követelik meg a 

 
30  Az uralkodó levele In: Histoire du Mouvement National Tunisien (a továbbiakban HMNT) XI. 

k. 186  
31  A hét pontos javaslat teljes szövege in HMNT. XI. k. 127. 
32 A párt határozata in HMNT. XI. 241. 
33 Année politique, 1950. 138. 
34  HMNT. XI. k. 346. 
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három országban. Következésképpen a protektorátusokban nem lehet szó mély-
reható strukturális átalakulásról. A tunéziaiaknak ígért fejlődést pedig „nagyon 
óvatosan kell irányítani”.35 A francia és a tunéziai kormány között nagyobbrészt 
titokban folytatott tárgyalások eredményeként 1951. február 8-án bejelentett re-
formokat teljes mértékben az augusztusi párizsi tanácskozás állásfoglalása hatá-
rozta meg, semmi olyan elemet nem tartalmaztak, amelyek a gyarmati státusz 
felszámolásának az irányába mutattak.  

Az Új Desztur Párt vezetősége február 1-jei ülésén a kormányból való kilé-
péssel fenyegetőzött. A Régi Desztur Párt és a kommunisták még radikálisabb 
álláspontot foglaltak el: teljesen elvetették nemcsak a reformokat, hanem a belső 
autonómiát is, és függetlenséget követeltek. A kommunista párt a reformokat 
„imperialista manővernek” minősítette, de igen keményen bírálta az Új Desztur 
Párt vezetőségét is, elsősorban Burgibát, akinek személyes utasítására zárták ki 
1950 márciusában a vezetőségből Szliman ben Szlimont, aki a békebizottságok-
ban együttműködött a kommunistákkal.36 A reformokkal szembeni általános elé-
gedetlenség egyik következménye az volt, hogy a kormányban a francia és a tu-
néziai miniszterek egyetlen felmerült probléma megoldásában sem tudtak meg-
egyezni, gyakorlatilag a testület munkája megbénult. Októberben Senik minisz-
terelnök Párizsba utazott, hogy tárgyaljon a francia kormánnyal a megmerevedett 
álláspontok feloldásáról és a protektorátus jövőjéről, a belső autonómia kialakí-
tásának körülményeiről. A francia kormány Robert Schuman külügyminiszter 
kompromisszumkészsége ellenére elvetette a belső autonómia elveit, és a status 
quo fenntartása mellett foglalt állást.37 Az UGTT november 29-én általános poli-
tikai sztrájkokkal tiltakozott a francia kormány állásfoglalása ellen, amelynek ki-
alakítását a marokkói helyzet határozta meg. A nyugati protektorátusban az év 
eleje óta rendkívül feszült volt a viszony a főrezidens és a szultán között, aki 
egyre határozottabban követelte a gyarmati státusz felszámolását is magában 
foglaló reformok bevezetését. A Senik kormányfőnek adott válasz jelezte a fran-
cia kormány tunéziai politikájában bekövetkező változást. A decemberben kine-
vezett új főrezidens, Jean de Hautecloque 1952. január 12-én vészjósló változá-
sok jeleként, szokatlan módon, hadihajón érkezett Tuniszba. Ugyanezen a napon 
utazott Párizsba Szalah ben Juszef, hogy kormánya nevében az ENSZ elé vigye 
országa ügyét. Ez 15 afro-ázsiai ország javaslatára, január 30-án meg is történt. 
A francia kormány drasztikusan reagált, a konfrontációt választotta. A főrezidens 
Desztur párti, kommunista és szakszervezeti aktivistákat tartóztatott le. A hadse-
reg elit alakulatai „átfésülték” a Cap Bon-i régiót, ahol az Új Desztur Párt volt a 
legerősebb. Február 1-jére az UGTT általános politikai sztrájkot hirdetett, 
ugyanezen a napon az SZSZVSZ főtitkára nyílt levélben tiltakozott a francia 

 
35  Année politique, 1950. 173. 
36  Avenir de la Tunisie, 1951. február 9. 
37  Année politique, 1951. 591–592. 
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kormánynál a letartóztatások és a fegyveres erőszak alkalmazása miatt. A nyílt 
erőszak alkalmazása ellenére a tunéziai kormány nem volt hajlandó visszavonni 
a belső autonómia megteremtésére vonatkozó programját. Ezért márciusban a 
miniszterelnököt és a tunéziai minisztereket letartóztatták és a déli országrészbe 
deportálták. A kinevezett új miniszterelnöknek, egy gazdag földbirtokosnak, 
semmilyen tekintélye nem volt az országban. A nemzeti mozgalom valamennyi 
pártja, szervezete szembefordult vele, a bej is csak fegyveres kényszer hatása 
alatt járult hozzá a kinevezéshez. A nemzeti mozgalom ellenállásának hatékony-
ságát azonban gyengítette, hogy szervezeteinek akcióegysége spontán módon va-
lósult meg. Burgiba, akit ekkor már Tabarka városban tartottak házi őrizetben, 
sajtónyilatkozataiban mindannyiszor élesen elhatárolta magát a kommunistáktól, 
a Régi Desztur Párt viszont őt bírálta szüntelenül. Ferhat Hased volt az a szemé-
lyiség, akit fenntartás nélkül elfogadtak a nemzeti szervezetek, a tunéziai, sőt a 
nemzetközi közvélemény is. Emiatt a gyarmati hatóságok sem merték letartóz-
tatni. Áprilisban Brüsszelben és az Egyesült Államokban a SZSZVSZ nyújtotta 
fórumokat felhasználva nyerte meg a nyugati politikai körök és a közvélemény 
újabb jelentős részét a tunéziai nemzeti küzdelem ügyének. A francia kormány, 
amint a konfrontációs politika választása mutatja, egyre nehezebben tudta kezel-
ni a tunéziai problémát. Helyzetét nehezítette, hogy az Európai Védelmi Közös-
ség egyezményének elfogadtatása nagy nehézségekbe ütközött, és megosztotta 
még a jobboldali erőket is. Tulajdonképpen e két kérdés kapcsán 1952-ben mu-
tatkozott meg először komolyan a IV. Köztársaság politikai rendszerének korsze-
rűtlensége: az újabb gazdasági-társadalmi modernizáció útjára lépő Franciaor-
szág egyre képtelenebb volt alkalmazkodni a nemzetközi rendszer gyorsuló 
ütemben történő átalakulásához. A formálódó európai politika új típusú kapcso-
latokat követelt meg a gyarmatokkal is. Ez a követelmény különös élességgel ke-
rült felszínre a francia–tunéziai konfliktusban, ám még anélkül, hogy ez egyér-
telműen tudatosodott volna az uralkodó politikai körökben. Júniusban a francia 
kormány újabb reformokat terjesztett elő, amelyek a külügyminiszter szavai sze-
rint „szükségesek a francia jelenlét fenntartásához, és megfelelnek az őslakosság 
legitim törekvéseinek.”38 A reformok azonban – hiába a miniszter indoklása – 
egyik félnek sem feleltek meg. A bej, miután augusztus elején meghallgatta a 
nemzeti pártok, szervezetek vezetőinek és neves személyiségeknek a vélemé-
nyét, egészen az év végéig nem volt hajlandó aláírni a reformokat életbe léptető 
rendeletet. A francia kolónia pedig már eleve minden reformszándékot érdekei 
elárulásának, az ország függetlenségéhez vezető újabb lépésnek tekintett. Leg-
szélsőségesebb elemei még a tavasszal megalakították Vörös Kéz nevű titkos 
fegyveres szervezetüket, amely első terrorista akcióit a nyár folyamán középüle-
tek ellen követte el. Minden valószínűség szerint ez a szervezet volt a végrehaj-
tója a Ferhat Hased elleni halálos merényletnek is december 5-én, bár a tettesek 

 
38  Année politique, 1952. 435. 
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kilétét mindmáig nem sikerült felderíteni. Halála súlyos csapás volt a tunéziai 
nemzeti mozgalomra, amely kétségtelenül legnépszerűbb, legnagyobb nemzet-
közi tekintélyű vezetőjét vesztette el, aki képes volt a nemzeti függetlenség esz-
méjét és a népi rétegek szociális törekvéseit egyesíteni. Halálával ugyanakkor 
felmerült az a reális veszély is, hogy a nemzeti mozgalom vezetői ezután csak a 
függetlenség eszméjét hangsúlyozzák, és az Új Desztur Párt mögé felsorakozott 
burzsoázia kisajátítja a mozgalmat.  

A merénylet a harci módszerek alkalmazásában is fordulatot eredményezett. 
Az antikolonialista fegyveres harc, amelynek lehetőségét Burgiba néhány évvel 
korábban már felvetette, kezdett realitássá válni, a következő évben a gerillaak-
ciók a tunéziai politikai élet szerves részévé váltak, jelezve a gyarmati status quo 
fenntartására irányuló reformpolitika csődjét. 

 
* 
 

A függetlenség kikiáltása (1956. március 20.) után az államfővé választott Bur-
giba, kihasználva hallatlanul megnövekedett tekintélyét s az eufórikus közhangu-
latot, gyorsan leszámolt azokkal, akik a népi tömegek szociális helyzetének a ja-
vítását is éppen olyan fontosnak tartották, mint a nemzeti függetlenséget. Ennek 
az irányzatnak a pártbéli képviselőjét, Szalah ben Juszefet, a párt főtitkárát, nem-
csak az Új Desztur Pártból zárták ki (1956. november), hanem halálra is ítélték. 
Sikerült külföldre menekülnie, de Burgiba ügynökei 1961-ben Frankfurtban 
meggyilkolták. 

Az UGTT-ben pedig a vezetőt, Ahmed ben Szalát, a hasedi szocialista ha-
gyományok folytatóját távolították el 1956 szeptemberében. Őt megkímélték, 
kapott egy miniszteri tárcát. Helyébe az Új Desztur Párt s a vele egyre inkább 
azonosított Burgiba szolgai kiszolgálóját választották. A radikális szociális elkö-
telezettség hagyományát azonban nem sikerült megsemmisíteni, heves konfliktu-
sokon keresztül szüntelenül újjáéledt, mind a Burgiba-, mind a Ben Ali-kor-
szakban. S ennek vagyunk tanúi napjainkban is. 
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