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Kötetünk a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája által 
2012. november 15–16-án Múlt nélkül nincs jövő címmel megrendezett – 
magyarországi és határon túli diákokat egyaránt felvonultató – PhD hallgatói 
konferenciájának szerkesztett anyagát foglalja magában. A konferencia tema-
tikája, valamint a megjelentetett tanulmányok a Történelmi és Néprajzi Dok-
tori Iskola „A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támoga-
tása” (TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024) c. pályázatának támogatásával 
jöttek létre. 

 
 
Debrecen, 2013 augusztus 

A szerkesztők 
 



 
 
Balázs Tibor 

VONZÁSKÖRZET ÉS REKRUTÁCIÓ A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS 

GIMNÁZIUMBAN TRIANON UTÁN  
 
BEVEZETŐ 
Munkám témája a Sárospataki Református Gimnázium helyzetének bemuta-
tása a trianoni békeszerződés megkötése utáni időszakban, kiemelve a von-
záskörzet és rekrutáció szempontjait. Kutatásaim során leginkább a Sárospa-
taki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben1 fellelhető 
forrásokat használtam fel. A legfőbb forrásbázisom a levéltári források vol-
tak, például A Sárospataki Református Főiskola Theológiai, Akadémiai, Jog-
akadémiai és Főgimnáziumi Értesítője2, a Sárospataki Ifjúsági Közlöny és 
különböző – igazgatótanácsi, gazdasági választmányi – jegyzőkönyvek. 

A gimnáziumnak globális és lokális szinten is új körülményekhez, új 
kihívásokhoz kellett alkalmazkodnia. Az első világháború – vagy ahogyan 
akkor nevezték, „a nagy háború” – lezárulta egész Európa, sőt az egész világ 
számára új helyzetet teremtett. A több szempontból is korszakhatárnak tartott 
esemény a háborúskodás addig nem látott totalitása, hatalmas pusztítása, na 
meg az utána való rendezés által az emberek mindennapjaiban és világról 
alkotott képében is változást hozott. A trianoni béke hatása fokozottan érvé-
nyesült a sárospataki térségben, hiszen az új határvonal az iskolát évszázadok 
során kiépült térségben betöltött szerepének és vonzáskörzetének átértelmezé-
sére késztette, mivel az új határ szinte kettévágta az akkori vonzáskörzetét, 
külön ország lakóivá téve az iskolapadban egymás mellett ülő diákokat. 

De ez korántsem az egyetlen olyan szempont volt, ami a gimnázium 
életében változást eredményezett. A háború következtében gazdasági nehéz-
ségek álltak elő, melyek jóval a fegyveres konfliktus lezárulta után is hatot-
tak. A kollégium birtokai nem voltak képesek elegendő jövedelmet termelni 
az iskola optimális működéséhez, így még az is előfordult, hogy az egyik 
télen három hetes kényszerszünetet kellett tartani, mert egyszerűen nem volt 
tüzelő, amivel a termeket fűthették volna. 

Továbbá a tanácskormány bukása után is még sokáig katonák szállása 
volt a termek egy része, így az óratartás egyéb nehézségekbe is ütközött. A 
háborús veszteségek és az, hogy néhány tanár a Tanácsköztársaság idején 
szerepet vállalt, majd a bukás után vád alá helyezték őket, a tanári karban is 
jelentős hiányokat okozott, a háborúban 90 tanár és diák vesztette életét, és ha 
                                                           
1 Azon belül a levéltári, adattári és nagykönyvtári források. 
2 A továbbiakban csak Értesítő. 
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belegondolunk, hogy a gimnáziumban a diákság és a tanárok összlétszáma 
500 körül volt látható, hogy ez egy nagyon komoly szám. 

Mindezeken felül a kisállami lét központi következményei is negatívan 
érintették ekkor az iskolát. Gondolok ezalatt arra, hogy a kormányzat a le-
csökkent terület és bevételek miatt nem támogatott annyi oktatási intézményt, 
mint korábban, és ennek a Sárospataki Református Kollégium Jogakadémiája 
is áldozatul esett, bár az egész iskola és az egyház is keményen küzdött a 
fennmaradásáért, de hiába. 

Ezek mellett voltak olyan kihívások is, melyek valószínűleg Trianon 
hatásaitól függetlenül is jelentkeztek volna, de a béke felgyorsította az ese-
ményeket. Ilyen volt egyrészt a gimnáziumi típusválasztás kérdése, mely a 
hagyományos latin és görög, illetve az új angol nyelv tanítása kapcsán jelent-
kezett először. Aztán ide sorolható az elszállásolás rendszere is, ugyanis ed-
dig az volt a gyakorlat, hogy a messzebbről érkező diákokat helyi családoknál 
szállásolták el, de már korábban is felmerült korszerű internátusok építésének 
lehetősége, melyek kialakítása is a vizsgált korszakban vette kezdetét, igaz 
lényeges eredményt csak az 1930-as évek hoztak. 
 
AZ ÚJ HATÁRVONAL ÉS HATÁSAI 
A kollégium korábbi története nem tartozik szervesen a témához, mégis fon-
tosnak tartom, hogy nagyvonalakban áttekintsük azt, hogy miként alakult 
térségben betöltött szerepe, és mekkora hatással volt a környezetére, illetve az 
egész országra. Az iskolát 1531-ben Perényi Péternek a vár akkori urának 
rendelkezésére alapították, a reformáció szellemében. Az ország három részre 
szakadása után a Felvidékről és Erdélyből is nagy számmal érkeztek ide a 
tehetősebb családok gyermekei. 1671 és 1703 között az ellenreformációs 
törekvések miatt a kollégiumot először Debrecenbe, majd Gyulafehérvárra, 
aztán Marosvásárhelyre menekítették, de 1703-tól ismét Patakon működött, 
és nem csak a közvetlen környék, hanem az egész régió életében jelentős 
szerepe lett. 

A világháború nagyon megviselte az egész országot, és ez alól Sáros-
patak és a Sárospataki Református Kollégium sem volt kivétel. A Kollégium 
történetéről olvasgatva a trianoni határokkal kapcsolatban a legtöbb helyen az 
olvasható, hogy „a trianoni békeszerződés a pataki kollégiumot legjelentő-
sebb diákadó területétől fosztotta meg.”3; „a trianoni békediktátum határren-
dezése […]  a Kollégiumot éppen azoktól a régióktól szigetelte el, amelyek 
számára évszázadokon át lelkipásztorokat és tanítókat képzett, s ahonnan 

                                                           
3 Online: www.reformatus-sp.sulinet.hu/index1024.html – 2011. május 4. 
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elsősorban a tanulóifjúságát toborozta: a Felvidékről, Kárpátaljáról, a 
Partiumból.”4 Ha a mellékelt térképet és táblázatokat nézzük, világosan lát-
ható az iskola vonzáskörzete. A legtöbb diákot természetesen Zemplén megye 
adta, mellette Abaúj–Torna, Ung, Szabolcs és Borsod megyékből jött a leg-
több tanuló. 

A trianoni határok jól láthatóan szinte kettévágták az iskola vonzáskör-
ét. A legtöbb diákot adó Zemplén megyének kevesebb, mint 30%-a, Abaúj–
Torna megye alig több mint fele, Ung megyéből csupán 13 km² maradt Ma-
gyarország határain belül. Tehát a diákok kb. háromnegyedét adó három me-
gye területe és népessége drasztikus módon lecsökkent. Igaz Borsod és Sza-
bolcs megyék szinte teljes egészében megmaradtak, de e két vármegye 
mindösszesen a tanulók 15%-át6 adta. Ha így vizsgáljuk az adatokat, akkor 
úgy tűnik, alátámasztják az idézett szövegeket, vagyis azt, hogy Trianon a 
legtöbb diákot adó területet vette el az iskolától. 

Azonban, ha a másik oldalról közelítjük meg a dolgot, egészen más 
kép rajzolódik ki. Ugyanis az imént látott adatok alapján, a mintának vett 
1913/14es évben a diákok 30,8%-a jött olyan településekről, melyeket később 
elcsatoltak. Vagyis, még az egyharmadot sem éri el ez a szám, ez alapján már 
nem tűnik úgy, hogy az lett volna a legjelentősebb diákadó terület. Ezzel 
persze nem azt akarom mondani, hogy ez nem jelentős veszteség, mert két-
ségtelen, hogy nagy érvágást jelentett ez a gimnáziumnak, viszont úgy vélem, 
hogy az iskolatörténeti összefoglalók kissé eltúlozzák a vizsgált területetek 
vonzáskörzetbeli jelentőségét. 

Első nekifutásra, mikor a legfőbb diákadó területek elcsatolásáról ol-
vastam, azt gondoltam, hogy ezután rohamosan és folyamatosan csökkenő 
lesz majd a határokon túlról érkező tanulók száma. Ez részben így is történt, 
hiszen a korábbi 30% körüli adat rögtön 20% alá esett. Viszont a következő 
években más tendenciák mutatkoztak. Az osztályvizsgát tett nyilvános tanu-
lók között ugyanis a határon túli tanulók aránya stagnált, azaz 19% körül 
maradt, de úgy, hogy a tanulók összlétszáma nőtt, tehát a határon átszökő 
fiatalok tényleges száma már ekkor is növekedett. A következő 1922/23-as 
tanév még ennél is nagyobb meglepetéssel szolgált, ugyanis a vizsgált tanu-
lóknak a száma is jelentős mértékben nőtt, de már az összes tanulón belüli 
arányuk is. Az Értesítő 1921–22. évről szóló beszámolója lehetséges magya-
rázatot ad a határon túli diákok számának ideiglenes növekedésére: „Meg-
szállt területről származó diákjaink ez évben ide- s visszautazásuk alkalmával 
– bár csak kevesen voltak közülük útlevéllel felszerelve – általában kevesebb 
zaklatásnak, üldöztetésnek, fosztogatásnak voltak kitéve, mint az előző iskolai 
                                                           
4 Online: www.gradatio.hu/nagykonyvtar/koll.html – 2011. május 4. 
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évben. Kézirataikat, jegyzeteiket, tankönyveiket ugyan most is elszedték, vagy 
szétszórták, egy-egy legátust – mivel húsvéti ünnepekre kibocsátó levelükben 
a Feltámadás szó is előfordult – be is börtönöztek, de ifjaink az efféle zaklatá-
sokat, kellemetlenkedéseket, nem vették túlságosan tragikusan s továbbra is 
rendületlenül jöttek főiskolánkba, hogy a vallás- és hazaszeretet forrásából 
szomjukat oltogassák.”5 Valószínűleg a következő évben is könnyebben át-
engedték a diákokat a határon, ennek köszönhető számuk emelkedése. 

Azonban a következő évben – tehát az 1923–24-es tanévben – az előb-
bi folyamatok a visszájára fordultak, vagyis az elcsatolt területen lakó ifjak 
száma és az összes tanulóhoz viszonyított aránya is csökkent, méghozzá majd 
kétszer akkora mértékben, mint ahogyan az előző évhez képest nőtt. A követ-
kező években is megmaradt a csökkenő tendencia, így tulajdonképpen három 
évi ingadozást követően beállt az a folyamat, amit az új határvonal előrevetí-
tett. 

A tanulóság összlétszámának vizsgálata is érdekes eredményt mutat. A 
területi veszteség miatt azt várná az ember, hogy – mivel a gimnázium tanuló-
inak jelentős része elcsatolt területről érkezett – csökkent a Trianont követő 
években az összlétszám. Ezzel szemben a valóság nem ezt mutatja. Az osz-
tályvizsgát tett nyilvános és magántanulók létszáma 1920 utáni két évben 
növekedett, ebben csak az 1923–24-es tanév jelentett törést, amikor is – a 
határon túlról érkező diákok számához hasonlóan, de attól jóval kisebb mér-
tékben – visszaesett némileg az összlétszám, de utána már ismét növekedett 
az iskolában osztályvizsgát tett tanulók száma. Megállapítható tehát, hogy a 
gimnáziumnak ebből a szempontból elég jól és elég hamar sikerült alkalmaz-
kodnia az új feltételekhez és az új lehetőségekhez. 
 
REKRUTÁCIÓ 
A rekrutációt illetően csak egy aspektust szeretnék kiemelni. A Sárospataki 
Református Kollégium történetének kapcsán a köztudatban az a jellemvonás 
él nagyon erősen, miszerint a régió szegény, földművelő családból érkező, de 
tehetséges református fiataljai alkották a diákság többségét. Ennek vizsgálatá-
ra megnéztem az adott időintervallumon belül azon fiatalok számát, akik 
kisbirtokos családból érkeztek a gimnáziumba. Persze tisztában vagyok vele, 
hogy ez önmagában nem jellemzi teljes mértékben a kérdést, azonban már 
ennyiből is árnyaltabb lesz a kép. Jól látható, hogy az összlétszámhoz viszo-
nyítva 20–30% körül mozog az arány a vizsgált időszakban, ezzel a legna-
gyobb társadalmi kategória az összetételt nézve. Azonban látszik az is, hogy 

                                                           
5 Az 1921–22. év Értesítője. 4. 
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egyik évben sem éri el az egyharmad részt sem. Vagyis, tény, hogy a paraszt-
fiatalok alkották a gimnázium diákságának jókora részét, azonban nem lehet 
kijelenteni, hogy ez volt a legjellemzőbb vonal a gimnáziumra. 

Már csak azért sem, mert – ahogy arról már fentebb szó esett – a kör-
nyék nagybirtokosai is ide íratták be gyermekeiket, és ez nem is változott. 
Valóban volt egy úgynevezett Angol Internátus a gimnáziumon belül, melybe 
a szegény, de nagyon tehetséges fiatalokat gyűjtötték össze, és amennyiben az 
elvárt tanulmányi átlagot tartani tudták, finanszírozták a tanulmányaikat, 
viszont ezt csak ezután hozták létre. És utána is a szegény földművelő csalá-
dok gyermekei mellett a környék nagybirtokosai, nagyiparosai és értelmisége 
is ide küldte gyerekeit tanulni, és nem is csak a reformátusok, hanem a többi 
felekezethez tartozók is. Persze természetesen a reformátusok voltak döntő 
többségben, de az is jellemző adat, hogy a reformátusok aránya a tanulók 
között nagyjából 60–70% körül mozgott, tehát jócskán tanultak ott más fele-
kezethez tartozó diákok is, ami még tovább árnyalja az összképet. 

A másik kategória, amit kiemeltem az tanítói, lelkészi kategória volt, 
amit a statisztikákban így egy kategóriaként kezelnek. Jól látható, hogy ez a 
második legnagyobb csoport, nem sokkal marad el a kisbirtokosokétól. Persze 
itt is nyilván az összes többi csoport összevetésével lehet igazán pontos kö-
vetkeztetéseket levonni, ám ha még a többi értelmiségi csoportot is hozzá-
vesszük, akkor már most látható, hogy legalább annyira az értelmiségi csa-
ládból jövő fiatalok iskolája is volt a gimnázium, mint a szegény földművelő 
családból érkezetteké. 
 
A BÉKE HATÁSA A KÖZHANGULATRA 
A vonzáskörzethez visszatérve néhány mondatot szólnék arról is, hogy az 
iskola, a gimnázium vezetősége és tanárai hogyan viszonyultak az új határok-
hoz. A társadalom elutasító álláspontra helyezkedett, és többnyire nem tekin-
tette véglegesnek a békefeltételeket. A gimnázium vezetésében és tanárai 
között is ez a hangulat uralkodott. Ennek egyik példája az évkönyvek kapcsán 
jelenik meg. Az évkönyvekbe ugyanis az osztályfőnökök beírták a tanulók 
szüleinek adatait, többek között a lakhelyüket és azt, hogy ez melyik megyé-
ben található. A béke aláírása ezen jobbára semmit sem változtatott, a tanárok 
„a régi rend szerint” írták tovább a naplókat, a helynevek mellé a történeti 
Magyarország vármegyéit írták. Igaz volt egy-két kivétel, egyes osztályfőnö-
kök feltüntették, a település „megszállt területen” van, de ez is csak évekkel 
Trianon után. Majd mikor már az 1920-as évek közepétől központilag statisz-
tikát vezettek arról, hogy mely megyéből hány tanuló érkezett a gimnázium-
ba, éveken át „megszállt terület”-ként hivatkoztak az elcsatolt megyékre és 
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részekre, csak az 1929/30-as tanév végén nevezik elcsatolt területeknek, va-
gyis 10 évbe telt, míg hajlandóak voltak legalább így a statisztikában elismer-
ni az új helyzetet! De ez nemcsak az évkönyvekre, hanem a igazgatósági és 
egyéb jegyzőkönyvekre, Értesítőre és Ifjúsági Közlönyre, tehát a legtöbb 
korabeli forrásra elmondható. 

A források alapján a tanárok úgy gondolhatták, hogy az elfogadhatat-
lan béke, ha nem is az ő idejükben, de a most iskolába járó ifjak vezetése alatt 
revideálható lesz, ezért a korábbiaknál is nagyobb felelősséggel és lelkesedés-
sel vetették bele magukat munkájukba, hogy olyan műveltségű generációt 
neveljenek ki, amely képes lesz hatékonyan fellépni a magyar ügy érdekében. 
Valószínűleg ez a vélekedés – mely a helyzetet, a határokat ideiglenesnek, 
megváltoztathatónak vélte – lehetett a fiatalok egyik ösztönzője ahhoz, hogy 
vállalják a határon átszökés veszélyeit, és folytassák megkezdett tanulmánya-
ikat. 

Semmi meglepő nincs abban, hogy egy határközelivé vált városban 
ilyen hangulat uralkodott, mikor minisztériumi szinten sem volt más a hely-
zet. 1920. április 17-én a vallás és közoktatásügyi miniszter körlevelet küldött 
valamennyi főgimnáziumnak, melyben a tanulóifjúság meglazult fegyelmé-
nek és munkakedvének visszaállítására hívta fel a tanárok figyelmét. Felszólí-
totta a tanárokat, hogy saját példájukkal, és minden alkalmat megragadva, 
fáradozzanak az ifjúság magaviseletének és szorgalmának helyreállításán, 
mert „Hazánk súlyos állapotján csak úgy segíthetünk és a jövőben ránk váró 
feladatoknak csak úgy felelhetünk meg, ha a nemzet minden tagja a ráeső 
munkából kiveszi a részét, s az ifjúság is öntudatosan felkészül a nemzetfenn-
tartó, fontos munkára.”6 

Ugyanezen rendelkezés vége felé ezt olvashatjuk: „Az évzárón a Szó-
zat és a Hymnus eléneklésén kívül hazafias s a magyarság jövőjében való 
bizakodást, s az irredentizmus gondolatát ébrentartó költemény vagy költe-
mények szavalata is felveendő.” 7 

Ezen rendelet végrehajtása nem esett a patakiak nehezére, hiszen ennél 
még tovább is mentek. A következő években az összes nemzeti és vallási 
ünnepi beszédbe, vagy szavalatba bele volt szőve az irredentizmus gondolata, 
a régi, Nagy-Magyarország visszasírása. 

 
 
 

                                                           
6 A vallás és közoktatásügyi miniszter 103361/920.sz. rendelete. Gimnáziumi Igazgatósági Iratok. 
K.m.I.8. 
7 Uo. 



BALÁZS TIBOR 
 

16

NEHÉZSÉGEK ÉS KONSZOLIDÁCIÓ 
Nem a területi változások okozta kihívás volt az egyetlen, amire az iskolának 
reagálnia kellett Trianon után, mint ahogy azt már korábban is jeleztem. Ko-
moly személyi hiányok léptek fel az 1920-as évek elején. Az első világhábo-
rúban a kollégium tanárai és diákjai közül kilencvenen veszítették életüket, 
ami már önmagában hatalmas veszteség. Ehhez jött még hozzá az, hogy a 
„kommunista üzelmekben való részvétel miatt”8 négy rendes – ebből egy 
akadémiai és három gimnáziumi – tanárt elmozdítottak a tanári posztról, há-
rom további tanárt pedig – közülük kettő volt gimnáziumi – egy évre szabad-
ságoltak. A tanárhiány enyhítésben az elcsatolt területekről ide költöző, vagy 
épp menekülő tanárok alkalmazása. 

További problémát jelentett az élelemhiány, mely a haditermelés és a 
háború utáni infláció következtében lépett fel, illetve a téli hónapokban a 
tüzelőhiány okozott komoly fejtörést a Gimnázium vezetésének, volt, hogy 3 
hetes szünetet kellett elrendelni emiatt. 

Egy másik fontos problémakört a diákság elszállásolása jelentette. Az 
addigi gyakorlat az volt ugyanis, hogy a diákokat helybeli családoknál szállá-
solták el a tanév során. Most azonban a katonaság és a sok menekülő tiszt-
ségviselő Sárospatakra telepítése miatt a tanulók egyre inkább kiszorultak 
lakásaikból, sőt az újonnan érkező tanárok elszállásolása is komoly gondot 
okozott a vezetőségnek. Már a vizsgált időszakban létrehoztak gimnáziumi 
internátust, azonban itt még csak 7–8 diákot tudtak elszállásolni, ezen prob-
léma rendezése érdekében történő erőfeszítések csak az 1920-as évek végétől 
hoztak eredményt. 

Ettől eltekintve azonban a területi változások és a taglalt problémakö-
rök ellenére is az 1923–24-es tanévre már többnyire sikerült normalizálni a 
helyzetet és alkalmazkodni az új feltételekhez, hiszen a számos nehézség 
ellenére legalább már béke volt, így lassan visszatérhetett az oktatás és az 
iskolai élet a régi kerékvágásba. 

                                                           
8 1918–21-es Értesítő. 9. 



VONZÁSKÖRZET ÉS REKRUTÁCIÓ 
 

17 

Melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ábra 
A Sárospataki Református Kollégium vonzáskörzete sötét színnel az 1913/14-es tanév 

alapján. (minél sötétebb, annál több diák jött onnan) 
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1. táblázat 

A tanulók lakhely szerinti megoszlása 1913/1914-ben 

 

 terület népesség 
 előtte 

km2 
utána 
km2 

maradt 
% 

előtte fő utána 
fő 

maradt 
% 

Zemplén 6282 1775 28,3% 343194 133431 38,9% 
Abaúj–Torna 3223 1672 51,9% 158077 83347 52,7% 
Ung 3230 13 0,4% 162089 1182 0,7% 
Borsod 3587 3587 100,0% 279063 279063 100% 
Szabolcs 4637 4568 98,5% 319818 310339 97% 
Gömör és Kishont 4279 323 7,5% 188098 16001 8,5% 
Szatmár 6104 1762 28,9% 361740 109834 30,4% 

 
2. táblázat 

A legtöbb diákot adó megyék változásai 
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3. táblázat 

A tanulók létszáma 1921 és 1928 között 
 
 

 1919/1920 1920/1921 1921/1922 1922/1923 

Kisbirtokos 93 19% 108 22% 105 21% 104 21% 

Pap, tanár, tanító 113 23% 105 22% 101 20% 98 20% 

Összes diák 493  479  492  488  
 

4. táblázat 
A tanulók társadalmi származása 1919 és 1923 között 

 
 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 
Kisbir-
tokos 129 28% 143 31% 141 30% 157 32% 156 32% 

Pap, 
tanár, 
tanító 

84 18% 92 20% 106 23% 111 23% 110 22% 

Összes 
diák 459  461  469  477  481  

 
5. táblázat 

A tanulók társadalmi származása 1923 és 1928 között 
 



 
 
Blaskó Barbara 

A DEBRECENI VIDONI . ADALÉKOK AZ ÜZEMTÖRTÉNETHEZ , 
A GYÁR ÜZLETPOLITIKÁJA ÚJABB FORRÁSOK TÜKRÉBEN

∗∗∗∗ 
 
A Vidoni Szalámigyár története a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú–Bihar 
Megyei Levéltárának, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 
iratanyaga és a családi levelezés néhány fennmaradt darabja mellett az Orszá-
gos Húsipari Kutatóintézet múzeumában fellelt munkák, dokumentumok 
alapján ismerhető meg. Noha az üzemmel kapcsolatban fennmaradt levéltári 
anyag nyomon követhetővé teszi a debreceni gyár életének fontosabb állomá-
sait, múltjának részletesebb rekonstrukciója érdekében jelen tanulmányban a 
Kutatóintézetben fellelt források kapnak nagyobb hangsúlyt. Ezek révén meg-
foghatóbbá válik a cég tevékenysége, a gyár mindennapi élete, megismerhető 
működése, szervezeti felépítése; számos adatot tartalmaznak továbbá a cégtu-
lajdonosok üzletstratégiájára, kapcsolatrendszerére vonatkozóan, valamint 
értékes, érdekes információkkal szolgálnak a dolgozók élet- és munkakörül-
ményeivel kapcsolatban is. A címben is említett újabb források révén tehát 
még pontosabb képet kaphatunk nemcsak Debrecen, hanem a magyar 
szalámigyártás történetének egyik legmeghatározóbb üzeméről is. 

 
RÖVID GYÁRTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS A 2. VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ 

VÁLSÁGOS IDŐSZAKIG 
A Vidoni család az észak-itáliai Friuli tartományból, az Udine vonzáskörzeté-
hez tartozó Sornico di Artegnából érkezett az 1880-as évek közepén hazánk-
ba, és telepedett le Debrecenben, ahol már ekkor élénken élt a húsfeldolgozás 
hagyománya. A gyár vezetői a Magyar Általános Hitelbank debreceni fiókjá-
nak írt egyik levelükben rövid cégtörténeti áttekintést adtak a cég múltjáról.1 
Ennek alapján gyárukat 1886-ban alapították meg közkereseti társaság formá-
jában, az alapító okirat november 8-án, Gemona del Friuli városában keletke-
zett. A társasági szerződésben foglaltak szerint a Fratelli Vidoni e Compagni 
(Vidoni Testvérek és Társaik) megnevezésű, debreceni székhelyű céget 15 
ezer lírás tőkével hozta létre Vidoni B. János, Vidoni Jenő, Vidoni János, 

                                                           
∗
A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 

azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei 
között valósult meg. 
 
1 (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) MNL OL Z58 1155.t. 252. cs. 1947. szeptember 6. 
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Fab(b)ro János és Moro Osvald. Az új szalámigyár megalakulásáról, amelyet 
a város akkori polgármestere, Simonffy Imre is támogatott, a Debreczen–
Nagyváradi Értesítő tudósított 1886-ban: „Uj vállalat. Nagyszabásu szalámi-
gyár felállítását tervezik városunkban udinei gazdag szalámi-gyárosok. A 
vállalat élén, melynek mindenesetre nagy jövője van, a jó hirnévnek örvendő 
Vidoni-testvérek állanak.”2 A gyár Vidoni Testvérek és Társaik néven kezdte 
meg működését, majd miután 1897. február 10-én Fabbro János és Moro 
Osvald kilépett, a cégszöveget Vidoni Testvérek és Társukra módosították.3 

A munkát a Cegléd utca4 vagy a Kossuth utca 57. szám5 alatti kisebb 
műhelyben kezdték meg, az új üzem pedig a Domb utca és a mai Monti ezre-
des utca közötti telken (a Domb utca 5–9. és a Monti ezredes utca 6–10. szám 
alatt), a városközponthoz közel fekvő területen épült fel. A telepen megtalál-
ható volt a működéshez elengedhetetlen műhely, zsírolvasztó, kazánház, fás-
szín, füstölő, raktár és hűtő mellett a kocsiszín, mosóház, konyha, istálló, 
pince, sőt még munkás ebédlő is. A gyár területén található egyik épületben 
volt a tulajdonos család egyik lakása, valamint több irodahelyiség, irattár és 
garázs is. Az üzem területén vízvezeték és kút is rendelkezésre állt.6 

A Vidoni-gyár tulajdonosainak fiai már mind helybeli, azaz debreceni 
lakosok voltak, amikor 1911-ben iparigazolványt kaptak szalámigyártásra, és 
átvették az üzem irányítását. A második generáció irányítása alatt – működé-
sének tetőpontján, az 1930-as évek elején – a Vidoni a hazánkban készülő 
szalámi mennyiségének 20%-át állította elő. Ezzel az eredménnyel harmadik 
helyet foglalt el a nem sokkal korábban alapított Pick és Herz gyárak mellett, 
amelyek a magyarországi szalámi-előállításból 40–40%-ban részesedtek.7 A 
Vidoni-gyár nagy mennyiségben termelt exportra, az általa előállított termé-

                                                           
2 Debreczen–Nagyváradi Értesítő, 1887. szeptember 4. Lásd még: Debreczeni Ellenőr, 1886. szep-
tember 5. Illetve: Korompai Gáborné: A Debreczeni Ellenőr helyi vonatkozású közleményei a lap első 
korszakában 1874–1890. In: Hajdú–Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 13. Szerk. GAZDAG István. 
Debrecen, 1986. 137. 
3 1897. december 18. (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú–Bihar Megyei Levéltára) MNL HBML VII. 
4/d. 96. d. (20.028) 1890/589 Végzés cégbejegyzésről. 
4 Uo. 
5 Móricz Ferencet, Kossuth utca 60. szám alatti lakost nevezi meg társukként: SZILÁGYI  Dezső: 500 
éves a szervezett debreceni húsipar. „Munkaszervezés és hatékonyság” Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége Hajdú–Bihar Megyei Szervezete Tavaszi Tudományos Ülésszakán 
elhangzott előadásának anyaga. 1978. április. 33., Valamint BORNYI József, Dr.: A debreceni 
szalámigyártásról 1867-től 1948-ig. 1977. szeptember 30. 20. Mindkét munka az Országos Húsipari 
Kutatóintézet múzeumának jelöletlen iratanyagából származik. 
6 MNL OL Z58 1155. t. 252. cs. 1947. szeptember 6. 
7 TRÁSER Ferenc: A logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján. PhD értekezés. 
Szeged, 2003. 64. 
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kek legnagyobb részét Ausztriába8 szállította, továbbá jelentős mennyiségű 
kivitelt bonyolított számos európai országba, melyek között megtaláljuk töb-
bek között Olaszországot és Csehszlovákiát, Ausztriát, Svájcot, Lengyelor-
szágot és Angliát. Exporttevékenysége kiterjedt a tengerentúlra, az Amerikai 
Egyesült Államokra, sőt Kínára is.9 Hasonlóan a Pick gyárhoz, a fivérek 
1926-ban fiókgyárat hoztak létre a Bécs melletti Himbergben (2. sz. mellék-
let), amely a debreceni üzem hazai pozíciójához hasonlóan vezető szerepet 
töltött be az osztrák szalámiiparban. Irányítását az itt élő családtagok – első-
sorban Onorio Vidoni10 – segítségével oldották meg, élénk levelezést folytat-
va egymás között, valamint a szülői házzal. A család illetve a Vidoni márka-
jelzés az osztrák területeken nagy tiszteletnek örvendett, nevük szinte 
egybeforrt a szalámi fogalmával. 

 
A CÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
A vállalat irányítása három fő szervezeti egységre tagolódott,11 melyeket a 
fivérek, valamint családtagjaik közvetlen irányítása alá helyeztek. A legfonto-
sabb feladatok elvégzését, a kulcspozíciókat sohasem engedték kivonni a 
család ellenőrzése alól. Az első a számvitellel és a hazai értékesítéssel, propa-
ganda-tevékenységgel foglalkozó ágazat volt. Élén lovag Vidoni János állt, 
aki ágazatvezetőként nagy szerepet játszott a fejlesztések megalkotásában, 
kivitelezésében és egyben az általános adminisztráció vezetői feladatát is 
ellátta. Mellette Fuchs János főkönyvelő valamint két folyószámla-vezető 
munkatárs dolgozott, továbbá ide tartoztak az ún. expeditőrök is: Arnold Fe-
renc12 és Fuchs Margit, akik a kiadmányozásért voltak felelősek. Ez a részleg 
foglalkoztatta a magyarországi ügynökhálózatot,13 amely egy 19 főből álló, 
üzletlátogatások révén a Vidoni család termékeinek piacot szerző csoport 
volt. 

A második szervezeti egység feladatkörébe tartozott a munkásfelvétel 
megszervezése és lebonyolítása, az anyagbeszerzés, az ausztriai eladások 

                                                           
8 SZILÁGYI  D. 1978. 34. 
9 Hajduvármegye és Debrecen szabad királyi város adattára. Debrecen, 1937. 258., valamint: MNL 
OL Z58 1155. t. 252. cs. 1947. szeptember 6. 
10 Generációs táblázat: BORNYI J. 1977. 18. Lásd: 1. táblázat. 
11 Uo. 24–29. 
12 Bornyi József munkájának adatközlője 1977-ben Arnold Ferenc, 67 éves nyugdíjas főkönyvelő, 
Méliusz tér 15. szám alatti lakos, 1928-tól 1944-ig, majd 1946-ban rövid ideig a gyár alkalmazottja 
különféle beosztásokban, 2 évig megbízott főkönyvelő. Apja, Arnold György 1923-tól 1926-ig szintén 
a cég főkönyvelője volt. Az 1940-es évek elején feljegyzéseket is készített emlékeiről. 
13 Budapest (2 ügynök), a továbbaik esetében 1–1 fő: Balaton és Pest környéke, Szombathely, Kapos-
vár, Pécs, Székesfehérvár, Balassagyarmat, Sátoraljaújhely, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szol-
nok, Hatvan, Szeged, Orosháza, Békéscsaba, Nagykanizsa, Győr. BORNYI J. 1977. 29. 



A DEBRECENI V IDONI 
 

23 

irányítása és az ottani ügynöki kapcsolatok kezelése. Élén Vidoni (II.) B. 
János ágazatvezető állt, aki munkája jellegéből kifolyólag Debrecenben és 
Bécsben felváltva tartózkodott, valamint Domenico Vidoni, aki bécsi bizo-
mányosként a helyi eladások lebonyolításával foglalkozott. Kettejük irányítá-
sa alá tartozott az ausztriai ügynökhálózat, mely 9 főből állt,14 valamint az 
ezen kívüli, igen kiterjedt nemzetközi ügynökhálózattal (14 fő) történő kap-
csolattartás is,15 amely szintén a Vidoni-termékek széles körű forgalmazásáról 
és értékesítéséről tanúskodik. (5. sz. melléklet) 

A harmadik ágazat az anyagátvétel és a gyártás folyamatát kezelte, a 
debreceni gyártelepen tevékenykedő Vidoni Alajos ágazatvezető irányítása 
alatt. Mellette Vidoni Ottorino dolgozott az anyagátvétel és a mázsálás felelő-
seként, valamint hozzá tartozott a termelés művezetése és az áru fűszerezése 
is. Művezetőként a hentesáru üzemvezető és az öt főből álló hentes segédek 
tevékenysége mellett a füstölőmester munkáját is ő felügyelete. Ezen a posz-
ton Marcello De Montét találjuk, aki a füstölő munkások (2 fő), a 
szalámikötöző- (29 fő), húscsontozó- (49 fő), ringóvágó- (5 fő), és az üzemi 
segédmunkások (13 fő) tevékenységére felügyelt.16 

 
IPARPOLITIKA, ÜZLETSTRATÉGIA, REKLÁM 
A fivérek Debrecenbe költözésének oka egyértelműen az itt nagy mennyiség-
ben rendelkezésre álló első osztályú mangalica sertéshús volt, amihez kereslet 
híján olcsón hozzá lehetett jutni.17 Debrecenben az árak – a hajdú–bihari és a 
szabolcs–szatmár–beregi uradalmak bőséges felhozatala révén – általában 
néhány fillérrel alacsonyabb szinten stabilizálódtak a fővárosiaknál, mely 
szintén üzleti előnyt biztosított a cég számára. Az első években akkora volt a 
túlkínálat, hogy 120–150 napra szólóan kamatmentes hitelre vásárolhattak, 
ráadásul az eladók a gyártelepre szállítottak. A nagy uradalmakhoz is csak 
kivételes esetben mentek ki áruátvételre, jórészt csak a konkurens cégek te-
lephelyeihez közelebb eső vidéken. A 2. világháborúig az üzem az előállítás-
hoz szükséges húsmennyiség teljes egészét felvette az adott területen, másnak 
eladható fölösleget nem hagyva a termelőknél. Ha a gyártási kapacitást meg-

                                                           
14 Bécsben 2 ügynök, továbbá 7 fő az ausztriai tartományokban: BORNYI J. 1977. 46. 
15 A felvevőpiaca nagysága szerinti sorrendben: Csehszlovákia (Brno, Kassa, Pozsony, Prága), Len-
gyelország (Varsó, Krakkó), Svájc (Zürich), Olaszország (Fiume), Norvégia (Oslo), Franciaország 
(Párizs), Németország (Berlin), Anglia (London), Svédország (Stockholm), Belgium (Brüsszel), 
Hollandia (Amszterdam). További felvevőpiacaik, ahová ügynökhálózatuk nem terjedt ki: Törökor-
szág – Konstantinápoly (paparodu nagykereskedő), USA – „Paprikás Weisz nagykereskedő”, Kína – 
Hongkong angol gyarmat (ismeretlen kereskedő útján): Uo. 29/a., 46. 
16 Uo. 30. 
17 Uo. 19. 
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haladta a felvett nyersanyag mennyisége, a himbergi fiókgyárnak továbbítot-
ták a felesleget.18 

A gyár üzletstratégiájának sarkalatos pontja volt a konkurencia kiikta-
tása, melynek révén a vidéki piacok legnagyobb részét ők szerezték meg. 
Egyik eszköze a piacon vezető szerepet betöltő cégekkel való jó kapcsolat 
kialakítása volt, így jöhetett létre a 30-as években kötött kartellszerződés a 
négy legnagyobb magyarországi gyártó között (Pick, Herz, Vidoni, Dozzi), 
melyben megállapodást kötöttek a piaci árszabályozásról, valamint több újí-
tást is bevezettek az áru csomagolásával kapcsolatban.19 1936-tól – hogy a 
konkurens cégekkel lépést tarthassanak –, csemegeáruk gyártásával bővítették 
áruik körét.20 Piaci előnyük megtartására jó példa, hogy amikor a Herz nyers-
anyaghiánnyal küzdött, a Vidoniak készségesen kisegítették néhány vagon 
áruval. Ezt a mennyiséget a Vidoni közvetítőként, pesti napi árparitásos ala-
pon továbbította a Herz részére. Tehát az eladó velük volt közvetlen kapcso-
latban, így a konkurencia nem törhetett be a területükre, az árkülönbségről 
pedig (mely a beszerzési és eladási ár eltéréséből adódott) a Herz szintén nem 
szerezhetett tudomást a Vidoniak szállítóitól.21 

Termékeik – ezek között is legfőbb árucikkük, a külföldi piacra szánt 
magas minőségű téliszalámi – kelendőségének fenntartása alapvető jelentősé-
gű volt a cég sikerének szempontjából. Az eladásokat ezért figyelemfelkeltő 
reklámokkal igyekeztek nagymértékben növelni. Egyik jól bevált módszerük 
az évente egyszer meghirdetett rejtvénypályázat volt, melyet ügynökeik vezé-
nyeltek le azokban a városokban, ahol szolgálatukat teljesítették. A kereske-
dők útján terjesztett rejtvényt megfejtő fogyasztók közt vélt sorsolás alapján 
egy rúd szalámit osztottak ki. A nyertes pályázók elmesélhették szerencséjü-
ket ismerőseik körében, így a Vidoni-szalámit egyre többen ismerhették meg. 
Az eladások növekedését szolgálták szemléletes plakátjaik is. Egyik, Bécsben 
is megjelent reklámplakátjukon (3. sz. melléklet) három rúd piros–fehér–zöld 
színű szalaggal átkötött félbevágott szalámi látható, mely a három Vidoni-
testvért jelképezte.22 

Korabeli hirdetéseik közül reklámszöveg is fennmaradt: „Vidoni sza-
lámi világmárka. Kirándulásokon, és háztartásokban nélkülözhetetlen. Min-
den jobb csemege és hentesüzletben kapható, kérje mindenütt” vagy „Kérjen 
kizárólag Vidoni szalámit. Debreceni gyártmány.” Hirdetéseiket különféle 
újságokban, szakmai lapokban adták közre, melyek között nemcsak reklám-
                                                           
18 BORNYI J. 1977. 25. 
19 TRÁSER F. 2003. 64. 
20 SZILÁGYI D. 1978. 34. 
21 BORNYI J. 1977. 25. 
22 Uo. 26. 
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szöveg, hanem felhívás is helyet kaphatott: „Szaláminak való sertéshúst nagy 
tételekben vásárol Vidoni szalámigyár Debrecen, Domb–u. 5. sz.”23 Továbbá 
egy, a céget propagáló cikk is megjelent a Tiszántúli Húsiparosok Lapja 
1928. január 1-jei számában. 

 
MUNKÁSOK, MUNKAKÖRÜLMÉNYEK  
A szakmunkások legnagyobb részét a fivérek Friuliból hozták magukkal, 
mivel a toborzások révén szerződtetett szalámikészítők voltak a legalkalma-
sabbak a gyárban zajló munkafolyamatok elvégzésére. A többi alkalmi mun-
kással ellentétben – akik ebben az időben a Monarchia területén igyekeztek 
munkát vállalni –, ők nem tavasztól őszig, hanem az aratási munkák lezárulá-
sa után, a szalámikészítési idényben hagyták hátra családjaikat, így az ott-
honmaradt feleség és a gyermekek a családfő nélkül is viszonylag könnyeb-
ben elboldogultak. Egy-egy idény alatt a munkások annyi húst ettek, mint egy 
egész földműves család egy otthon töltött év alatt, egy jobb szezonban pedig 
annyi pénzt vittek haza, amennyiből egy jelentősebb méretű földet is megvá-
sárolhattak. 

Az olasz szakmunkások24 mellett nagy számban helyi szakemberek-
nek, betanított munkaerőnek (főként kőműveseknek, akiknek ebben az időben 
kevesebb munkalehetősége volt) is lehetőséget kínáltak, törzsmunkásaik kö-
zülük kerültek ki.25 A dolgozók száma természetesen a téli hónapokban volt 
nagyobb, amikor a termelés nagy ütemben zajlott. Az év további részében 
főként a raktározási, értékesítési és szállítási munkák kaptak nagyobb teret. 
Minden év március 15-én, a gyártási idény végeztével, felmondási idő nélkül 
bocsátották el alkalmazottaikat, kivéve a körülbelül 15 főnyi stabil állo-
mányt.26 

A fivérek levelezésükben több alkalommal is említették a munkások 
jóléte érdekében tett intézkedéseiket.27 A gyár dolgozói ingyenes fűtött szál-

                                                           
23 Tiszántúli Ipar és Kereskedelem, 1926. 47. sz. 4., Uo. 1927. december 17. 11., Tiszántúli Húsipa-
rosok Lapja, 1927. szeptember, 7. 
24 Általában 30–35 fő, majd az 1930-as évek elején a külföldiek munkavállalási jogának megvonása 
miatt Bornyi adatai szerint mindössze 8–10 fő. Ekkor a létszámot szegedi szalámikötöző munkásokkal 
egészítették ki. BORNYI J. 1977. 32–33. 
25 BORNYI J. 1977. 30., valamint a 3. sz. kép a mellékletben. 
26 Uo. 32. 
27 „ […]  Abbiamo già messo a posto le camere dei friulani come d’accordo, alzato il stramezzo e fatto 
una porta ed una dall’altra parte che si apre sopra la camera dei lavorenti. Fatto il pavimento sotto il 
coperto e mezzo sopra l’argilla” [„Már rendbe hoztuk a friuliak szobáit, ahogy megegyeztünk, szal-
mazsákot töltöttünk, kialakítottunk egy ajtót, és egy másikat a túloldalon, mely a munkások szobájára 
nyílik.”] Govanni levele bátyjának, Eugeniónak Artegnába. 1908. július 7. A munkásszállás fűtésével 
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lást, ellátást és felszerelést kaptak. A munkaidő hajnali 3-kor kezdődött és 
este 7 óráig tartott, kétszer fél órás fizetetlen étkezési szünettel. Pihenőnap 
csak vasárnapra és karácsony ünnepére járt, szabadságot pedig csak egy évi 
folyamatos munkaviszony elteltével adtak ki. Napi háromszori meleg hús-
ételt, érkezésnél egy adag kávét és 3 cl fehér pálinkát, a napközbeni étkezé-
sekhez 2–2 dl bort kaptak.28 A munkakörülmények legfőbb jellemzői közé 
tartozott azonban a szigorú fegyelem, a minőség szerinti bérezés, valamint a 
teljesítményorientáltság is. A nyersanyag-ellátottság folyamatos biztosításá-
val, továbbá mivel a munkásokat – kiemelkedő és többrétű szaktudásuk révén 
– a legkülönfélébb munkafolyamatokba tudták bekapcsolni, lehetővé tették a 
munkaidő maximális kihasználását. Minőségre törekvésüket jelzi, hogy az 
esetlegesen hibát elkövető dolgozó már az első alkalommal elbocsátást kilá-
tásba helyező figyelmeztetést kapott, az esetlegesen panaszt tévő vevőt pedig 
minden esetben kártalanították.29 

 
BEFEKTETÉSEK, A CSALÁD EGYÉB TEVÉKENYSÉGE 
Debrecenben több ingatlant mondhattak magukénak, melyek nagyobb része 
lakóalkalmatosságként szolgált, illetve kisebb mértékű gazdálkodási tevé-
kenységre is alkalmas lehetett. A Magyar Nemzeti Bank debreceni fiókjának 
hitelinformációs dokumentációjában fennmaradt értékbecslő adatok30 szerint 
a család birtokában lévő gyártelep és az ezen fekvő lakóházak mellett egy 
Fazekas utcai házat is birtokoltak, amelyen kívül a család magáénak tudhatott 
49 kataszteri hold földet, valamint a vámospércsi ún. Vidoni-kúriát is.31 

A család üzletstratégiájához hozzátartozott a profitbővítő üzleti lehető-
ségek feltérképezése és alkalmazása is. Általánosan jellemző volt a tőkeerő 
centralizálása, azaz forrásaikat fő tevékenységük köré igyekeztek csoportosí-
tani. Szükség szerint azonban más befektetéseket is eszközöltek, melyek szin-
tén nem álltak ettől távol, mivel a gyár termelésének támogatásához szintén 
felhasználhatták őket. Az egyik ilyen befektetésük volt halápi birtokuk, mely-
hez 50 kataszteri hold szántó és haszonbérbe kiadott kaszáló tartozott, vala-
                                                                                                                                    
kapcsolatos levélváltás szintén nyomon követhető 1908. július 21. és szeptember 15 között. (Levelek a 
család magántulajdonában, felhasználásuk Gianfrancesco Gubiani beleegyezésével történt.) 
28 Az 1930-as években a 8 órás munkaidő bevezetésével minden juttatást megszüntettek, a munkás-
szállást a szegedi szalámikötözők számára fenntartott helyek kivételével 1936-ban számolták föl. 
BORNYI J. 1977. 33–34. 
29 Uo. 31. 
30 MNL OL Z19 31.d. A debreceni fiókintézet hitelinformációi (1924–44). Vidoni Testvérek és Tár-
suk. 
31 A Vidonitanya említése: Virágh Zsolt: Magyar kastélylexikon. Hajdú–Bihar megye kastélyai és 
kúriái. Fo-Rom Invest, Budapest, 2003. Online: www.kastelylexikon.hu/ family_hajdu.pdf – 2010. 
november 7. 
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mint a micskepusztai (korábbi Lónyai-uradalom) 1000 kataszteri hold kiterje-
désű földtulajdonuk is, mely haszonbérletként egy bizonyos Gebhart és a 
gazdálkodást 1944-ig irányító Kelemen István felügyelete alatt állt. Bizalma-
suk Szilágyi Mihály volt, aki eredetileg kötözőmunkásként dolgozott a gyár-
ban, majd 1947-ig az uradalom felosztásáig felügyelt az említett birtokon.32 A 
szükség, valamint az üzleti érdek továbbá úgy hozta, hogy 1942-ben Vidoni 
János iparengedély kiadását kérelmezte sör- és bornagykereskedés folytatásá-
ra is.33 Noha az engedélyt megkapta, a vállalkozás elindítására végül nem 
került sor. 

 
A GYÁR MEGSZŰNÉSE 
1939 januárjában a háborús előkészületek során – csökkentett munkaerő al-
kalmazhatóságát engedélyezve – az üzemet második légoltalmi csoportba 
sorolták, valamint légoltalmi terv kidolgozását rendelték el lovag Vidoni 
János vezetésével.34 Ekkor az üzemnek termelési nehézségei támadtak, me-
lyet súlyosbított a himbergi gyár 1940-es bezáratása is, miután a nácizmus a 
szalámit élvezeti cikké nyilvánította.35 1941-ben a Magyar Királyi Közellátási 
Minisztérium szeptember 5-én kelt rendelete a magyarországi szalámigyártást 
is betiltotta, a gyárat pedig hadiüzemmé nyilvánították, így 40–45 főnyi mun-
kás kaphatott mentességet a katonai szolgálat alól.36 Nem sokkal később, 
1944 őszén az üzemnek 25%-os háborús kára keletkezett, a javítási költségek 
– 1947-es adatok szerint forintban számolva − pedig 30–35 ezer Ft-ot tettek 
ki,37 melyet egyszerű hitelfelvétellel nem lehetett kielégíteni, ezért a Vidoni 
fivérek tárgyalásokba kezdtek a Magyar Általános Hitelbankkal a gyár intéze-
ti érdekeltségi körbe vonásáról. A cégtulajdonosok a kezdeti idegenkedés után 
beleegyeztek egy új Rt. létrehozásába 600 ezer Ft-os alaptőkével, 50–50%-os 
arányú igazgatósági tagsággal és részvénymegosztással, de az új cég létreho-
zására már nem kerülhetett sor.38 

1944 novemberétől átmenetileg szünetelt a gyártás, de a szovjet kato-
naság részére még készítettek felvágottat 1945 tavaszáig. Az infláció idején 
megszűnt a termelés, mely csak 1946 őszén indult meg újra. Ekkor összesen 

                                                           
32 BORNYI J. 1977. 24. 
33 MNL HBML VII. 4/d. 
34 MNL HBML IV. B. 1406/b. 
35 BLASONI, Mario: Le vicende di due famiglie attraverso l’Europa. Marini Vidoni cent’anni da 
raccontare. In: Friuli nel Mondo. Luglio, 2008. 16. 
36 BORNYI J. 1977. 23. 
37 MNL OL Z58 1155. t. 252. cs. 1947. szeptember 6. 
38 A tulajdonosok ehhez a gyárteleppel, az Intézet pedig ennek értékével megegyező összeggel társult 
volna. MNL OL Z58 1155. t. 252. cs. 1947. szeptember 3. 
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mintegy 80 fő dolgozott az üzemben, de forgótőke hiányában két hónap múl-
va ismét abbamaradt a termelés. Ezt követően az Alföldi Takarékpénztár – 
mint a cég hitelezője – gondnokot nevezett ki Vidoniék mellé, és ezután már 
csak a gondnok által javasolt költségeket finanszírozta, így az előállítás 
mennyisége jelentősen csökkent.39 Az üzemeket birtokba vevő munkásszö-
vetkezetek illetve a tulajdonosok, valamint a Magyar Általános Hitelbank 
közötti tulajdonjogi vitáknak az államosítások vetettek véget.40 1948. március 
elején az üzemet államosították, a munkásigazgató Kovács Kálmán lett. Két 
hónappal később – mint külföldi állampolgárok – visszakapták ugyan a gyá-
rat, de termelésre a tőkehiány miatt már nem került sor. A cég hivatalosan 
1950. július 4-én szűnt meg. A család kártalanítását követően elhagyta az 
országot.41 1951-ben a gyár gépeit és felszerelési tárgyait a Debreceni Vágó-
híd és Húsfeldolgozó Vállalat részére utalták ki, helyén ruhagyár kezdte meg 
működését.42 

 
ÖSSZEGZÉS 
A Vidoni Szalámigyár sikerének titka elsősorban a kiváló minőségben rejlett, 
melyet többek között a szakképzett munkaerő és a magas minőségű magyar 
mangalicából nyert alapanyag biztosított. Az eladásokat növelte a kiváló üz-
letstratégia, a partnereikkel való jó kapcsolat kialakítása, a kölcsönös bizalom 
kiépítése, ezzel együtt az elért jó hírnév megtartása. Sikeréhez hozzájárult 
továbbá a jó reklám és a piaci viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 
akár több tevékenységi terület bekapcsolása révén is. A családtagok aktív 
részvételével a gyár érdekeit szem előtt tartva, olyan anyagi stabilitást terem-
tettek a cég számára, melynek eredményeként mindig megbízható üzletfelek 
hírében álltak, s az üzleti életben megbecsülésüket és kiváló eredményeiket is 
szavatolta. Amellett, hogy a debreceni hentesek nem kelhettek versenyre a 
gyári márkával és üzletpolitikával, a Vidoni meghatározó szereplője maradt a 
piaci versenynek a Pick és a Herz mellett is, nagymértékben járulva hozzá a 
magyar téliszalámi világsikeréhez. 

                                                           
39 BORNYI J. 1977. 24. 
40 BARANYI  Béla: A gazdaság helyreállításának első lépései Debrecenben és Hajdú–Bihar megyében 
1944–45-ben in: HBMLÉ 10. Szerk. GAZDAG István. Debrecen, 1983. 10. 
41 MNL HBML VII. 4/d. 96. d. 1095/1950. Végzés; valamint BORNYI J. 1977. 24. 
42 MNL HBML XXIII. 107/b 1. 
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Melléklet 

 
1. táblázat 

A Vidoni család három generációjának férfi tagjai [BORNYI J. 1977. 18.] 

                                                           
43 Artegnában született 1904-ben. Udinei tanulmányait követően a család magyarországi üzemében 
dolgozott, majd a bécsi Olasz Kulturintézet munkatársa lett. 1968-ban bekövetkezett haláláig élt az 
osztrák fővárosban. Dizionario Biografico Friulano Online: www.friul.net/-
dizionario_biografico/index.php?id=4092&x=1 – 2013. április 4. 

Generáció Név Családi 
állás 

Vagyoni 
illetőség 

Közreműködés 
minősége 

Közreműködés 
évei 

I. 1. Giovanni I. 
Vidoni 

senior 1/3 cégtulajdonos 
alapító 

1885–1910 

I. 2. Giobatta I. Vidoni testvére 1/3 cégtulajdonos 
társ vezető 

1885–1910 

I. 3. Luigi I. Vidoni testvére 1/3 cégtulajdonos 
társ vezető 

1885–1910 

II. 4. lovag Vidoni I. 
János 

1. fia 1/6 cégtulajdonos 
vezető 

1911–1948 

II. 5. Domenico Vidoni 
(Bécs) 

1. fia 1/6 cégtulajdonos 
bécsi biz. 

1919–1944 

II. 6. Vidoni II. B. 
János 

2. fia 2/6 cégtulajdonos 
vezető 

1911–1948 

II. 7. Vidoni Alajos 3. fia 1/6 cégtulajdonos 
gyártásvezető 

1911-1947 
(haláláig) 

II. 8. Guido Vidoni 
(Himberg) 

3. fia 1/6 cégtulajdonos 
fiókgyár veze-

1928–1944 

II. 9. X. Vidoni 3. fia  cégtulajdonos 1911–1914 

II. 10. De Monte 
Marcello 

6. sógo-
ra 

 gyári füstölő-
munkás 

1919–1940 

II. 11. Vidoni Ottorino 4-8. 
unokatv. 

 gyári műveze-
tő 

1919–1948 

III. 12. Dr. Vidoni Jenő 4. fia  gyári cégveze-
tő 

1935–1948 

III. 13. Rinaldo 
Vidoni43(Artegna) 

6. fia  olaszországi 
képviselet 

1926–1936 

III. 14. Otto Vidoni 
(Olaszország) 

6. fia  joghallgató 1938-ig Olasz-
országban 

III. 15. Vidoni Adolf okt. 
közgazda 

2. fia  gyári fők. 1947–1948 

III. 16. Sergio Vidoni 7. fia  okl. vegyész 1937-ig Ma-
gyarországon 

III. 17. Romeo Vidoni 7. fia  bányász 1944-ig Olasz-
országban 
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1. kép 

A himbergi üzem munkásai 
[Kép Gianfrancesco Gubiani tulajdonában] 

 

 
 

2. kép 
Szalámicímke a Vidoni-fivéreket jelképező félbevágott szalámirudakkal 

[A szerző tulajdona] 
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3. kép 
A debreceni gyár munkásai 

[Országos Húsipari Kutatóintézet jelöletlen iratanyaga] 
 
 

 
 

4. kép 
Vidoni-pavilon az 1930-as években 

[Helytörténeti Fotótár, Debrecen (3813/19)] 
 



 
 
Bódán Zsolt 

NAPTÁRI ÜNNEPEK EGY GYULAI POLGÁRCSALÁDBAN  
A SZÁZADFORDULÓN : A HÚSVÉT

∗∗∗∗ 
 
A kalendáris népszokások a kezdetektől a magyar néprajztudomány érdeklő-
désének homlokterében álltak. Ennek köszönhető az a nagyon gazdag isme-
retanyag, mely az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódóan felhalmozódott. 
Mindaz a tudás azonban, ami evidenciának számít a paraszti kultúra tekinte-
tében, sajnos szinte teljesen hiányzik a magyar társadalom más rétegeinek 
vonatkozásában. Arról például, hogy polgári környezetben hogyan zajlottak le 
az esztendő olyan jeles ünnepei, mint a húsvét vagy a karácsony szinte alig 
tudunk valamit. Néhány kifejezetten a témához kapcsolódó rövidebb tanul-
mány, vagy könyvfejezet mellett1 általánosságban a korbeli memoár és napló-
irodalomban elszórtan megjelenő adatokra támaszkodhatunk, ha egy általános 
kép megrajzolására törekszünk, ami meglehetősen kevésnek ígérkezik.2 Szin-
tén hasznosak lehetnek a korabeli illemtankönyvek kapcsolódó részei,3 ezek 

                                                           
∗ A tanulmány a Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyei TÁMOP–4. 2./B–10/–2010–0024 
című pályázat támogatásával készült. 
 
1 Néhány példa a téma kutatása során általunk is haszonnal forgatott művekből: B. GÁL  Edit: Kisváro-
si életmód a XIX. század végén. In:. Tanulmányok a 80 esztendős Bakó Ferenc tiszteletére. Az egri 
Dobó István Vármúzeum évkönyve. Dobó István Vármúzeum, Eger, 1997. 353–369. (AGRIA, 33.), 
GYÁNI Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhsználat Budapesten, 1870–1940. Új Mandátum, 
Budapest, 1998., GYÁNI Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina, Budapest, 2006., 
MARGÓCSY József: Utcák, terek, emléktáblák, 2. Újabb fejezetek a régi Nyíregyháza életéből. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1986., VISI LAKATOS Mária: Élet egy régi pécsi polgár-
családban. In: Polgári lakáskultúra a századfordulón. Szerk. HANÁK  Péter. MTA Törttud. Int., Buda-
pest, 1992. 121–139. 
2 Néhány példa a korabeli napló és memoárirodalom kapcsán: Táncsics Eszter és Csorba Géza napló-
ja. Szerk. BÚZA Péter. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1994., Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens 
ember. Egy jeles orvos a régi Pestről. Szerk. BÚZA Péter. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht, Buda-
pest, 2003., Levelek az Andrássy-házból (1864–1869). Egy angol nevelőnő levelei. Szerk. CZIEGER 
András. General Press, Budapest, 2007., Splény Béla emlékiratai. 1–2. Szerk. FÁBRI Anna. Magvető, 
Budapest, 1984., M. HRABOVSZKY Júlia: Ami elmúlt. Egy polgárasszony vallomásai. Helikon, Buda-
pest, 2001., PODMANICZKY  Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Helikon, Budapest, 1984., Egy pécsi 
polgárasszony emlékei a városról. Gosztonyi Gyuláné, született Pilch Erzsébet visszaemlékezései a 19. 
és 20. század fordulójáról. Szerk. RÉVÉSZ Mária. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. (Tanulmá-
nyok Pécs Történetéből, 16.) 
3 ISMERETLEN SZERZŐ: A pesti művelt társalgó. Lampel Róbert, Pest, 1872., ISMERETLEN SZERZŐ: 
Illem. A jó társaság szabályai. Útmutató a művelt társaséletben. Athenaeum R. Társulat, Budapest. 
1891., A magyar család aranykönyve. 1–3. Szerk. ISMERETLEN. Athenaeum R. Társulat, Budapest, 
1909–1911., A művelt és udvarias ember. A társas viselkedés szabályai a magyar nyelvű életvezetési 
és illemtankönyvekben. (1798–1935.) Szöveggyűjtemény. Szerk. FÁBRI Anna. Mágus, Budapest, 2001. 
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használatánál azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a bennük álta-
lánosságban megfogalmazott életvezetési tanácsok, adott esetben inkább az 
elvek, elvárások szintjét jelentették, mint a gyakorlatot, így az a való életben 
nem feltétlenül, vagy csak részben érvényesülhetett. 

Egy gyulai polgár család, a Ladics família karácsonyát bemutató ta-
nulmány után4, annak mintegy folytatása ként, jelen írásunk célja az esztendő 
fentebb említett másik kiemelkedő ünnepéhez, a húsvéthoz kapcsolódó ünne-
pi gyakorlat bemutatása szintén a Ladicsok példáján keresztül.5 Az adatok 
döntően a 19. század utolsó évtizedeire vonatkoznak, az ettől eltérő időszak-
ból származó adatokat a szövegben külön jelezzük. A továbbiakban bemuta-
tott ünnepi szokások elsődleges forrását a gyulai Ladics hagyatékban6 meg-

                                                           
4 A Ladics család karácsonyhoz kapcsolódó ünnepi gyakorlatáról bőveben lásd: BÓDÁN Zsolt: Egy 
gyulai polgárcsalád karácsonya a századfordulón. Ethnographia, 2011. 4. sz., 373–389. 
5 A 19–20. század fordulóján a Ladics família egyikre volt a legtekintélyesebbeknek Gyula társadal-
mában. A család rangját és vagyonát az egyszerű szarvasi iparoscsaládból származó Ladics György 
(1834–1906) alapozta meg, aki miután Pesten jogot végzett Gyulán megtelepedve szép karriert futott 
be: a város első tiszti főügyésze, a Gyulavárosi Takarékpénz elnöke, a Békésmegyei Takarékpénztári 
Egyesület igazgatósági tagja és főrészvényese, a vármegyei közigazgatási bizottság állandó tagja, 
hogy csak néhány általa viselt tisztséget említsünk. Legjelentősebb jövedelme azonban a Wenckheim 
grófok uradalmi ügyvédjeként teljesített szolgálatából származott. A módos kereskedő Sztojanovits 
Szilárd lányával, Krisztinával kötött házassága révén jutott hozzá a ma múzeumként működő gyulai 
lakóházhoz, majd később öröklés útján 200 holdas csorvási birtokkal gyarapodott vagyona, így élete 
végén már mint a város egyik legvagyonosabb és legelőkelőbb polgárát tisztelhették kortársai. Házas-
ságából hat gyermek született: László (1864–1924), Irén (1865–1945), Mária (1866–1888), Gyula 
(1868–1928), István (1870–1871) és Margit (1874–1899) Elsőszülött fia Ladics László mindenben 
követte apja példáját. Ő is ügyvédi képesítést szerzett, majd magánpraxisba kezdett Gyulán, emellett 
azonban magas jövedelmet biztosító állással bírt a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesületben, 
melynek 1909-től vezérigazgatója volt. Társadalmi tekintélyét jól mutatja, hogy majd két évtizeden 
keresztül egészen 1924-ben bekövetkezett haláláig betöltötte a Békésvármegyei Casinó elnöki tisztét 
is. Kliment Margittal kötött házasságából öt gyermek született, Klára (1893–1984) Tamás (1895–
1957) György (1898–1978), László (1900–1965) és Margit (1905–1986). Az utolsó két Gyulán ma-
radt testvér, György és Margit ajánlotta fel a családi hagyatékot életjáradék fejében a városnak az 
1970-es évek végén. A családtörténetről bővebben lásd: BÓDÁN Zsolt: „Karriertörténet a dualizmus 
korából” – a gyulai Ladics család. In: A lehetőségek országa. Polgárosodás a 19. századi Magyaror-
szágon. Szerk. DOMÁNSZKI Gabriella. Győr–Moson–Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 
2010. 140–147. 
6 Az országosan is egyedülálló Ladics hagyaték 1978-ban került életjáradék-szerződés keretében 
Gyula városához s magában foglalja a Ladics család egykori lakóházát, annak teljes berendezésével, a 
családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a gazdag családi könyvtárat és irattárat. A 
tárgyak valamint a dokumentumok és könyvek egy része az Erkel Ferenc Múzeumhoz került és alapját 
képezte a Ladics ház néven a család egykori lakóházában kialakított polgári lakáskultúrát bemutató 
kiállításnak, az iratok további része a Békés Megyei Levéltár, míg a könyvek a Mogyórósy János 
Városi Könyvtár gyűjteményébe kerültek. A tanulmányunk alapját képező levelek és dokumentumok 
a Ladics házhoz kapcsolódó irat együttes részét képezik. A hagyatékkal illetve a Ladics családdal 
kapcsolatban bővebben lásd: BÓDÁN Zs. 2010., Kisvárosi polgárok. Források 1866–1919. Szerk. 
HÉJJA Julianna Erika–ERDÉSZ Ádám. Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2010. (Forráskiadványok a 
Békés Megyei Levéltárból 27.), Egy gyulai polgárcsalád világa. Tanulmányok a Ladics família törté-



BÓDÁN ZSOLT 
 

34

maradt Ladics illetve Kliment családtagok levelezése jelentette, kiegészítve 
más típusú dokumentumok és a korabeli gyulai sajtó kapcsolódó adataival is. 
Sajnos a használt források, elsősorban levelek sajátosságaiból adódóan sokkal 
inkább egy töredékes, mintsem teljes kép megrajzolására nyílott lehetőség, 
azonban a kérdéskörre vonatkozó ismeretek csekély volta miatt ezek össze-
foglalása is hasznosnak ígérkezik. 
 
A HÚSVÉT EGY GYULAI POLGÁR CSALÁDBAN 
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, mikor az egyház hitének alap-
ját, Krisztus feltámadását ünnepli. Az ünnepi események sorában egyházi 
szempontból a legfontosabb a nagyszombatesti feltámadási szertartás. Kor-
szakunkban Gyulán ezt fényes körmenettel ünnepelték, melyen társadalmi és 
gyakran felekezeti különbségek nélkül a város lakosságának jelentős része 
képviseltette magát. A processzió a belvárosi plébániatemplomtól indulva, 
szépen kivilágított ablakú házak között haladt végig a megyeháza utcáján, 
majd a takarékpénztár épületénél visszafordulva, a városháza előtt jutott visz-
sza a templomhoz. Az esemény fényét hagyományosan görögtűz, illetve a 
századforduló éveitől a helyben állomásozó honvédség díszszázadának, va-
lamint a különböző városi testületeknek lobogóik alatti felvonulása emelte. A 
19. század utolsó körmenetét a Békés a következő sorokkal örökítette meg: 
„Tegnap este volt az ünnepélyes feltámadási körmenet, melyen valláskülönb-
ség nélkül csaknem az egész város közönsége, az egyes testületek lobogóik 
alatt vettek reszt. Amerre a körmenet haladt, az ablakok ki voltak világítva. 
Szép transparentek voltak a városházán, a plébánián és egy pár üzlet kiraka-
tában is, a Winkler és Nagy Jenő gyógyszertárai pedig igen szép görög tűzzel 
emeltek az ünnepély fényét.”7 Azt, hogy a feltámadási szertartás és a körme-
net valóban széles, a felekezeti és társadalmi különbségeket áthidaló közön-
séget vonzott, a korabeli újságok beszámolóival összhangban a Ladics doku-
mentumok is alátámasztják. 1888-ban például az evangélikus vallású, s a 
későbbiekben a gyulai evangélikus egyházközség megszervezésében és veze-
tésben is aktív szerepet vállaló Ladics László is részt vett azon naplójának 
húsvéti bejegyzése szerint.8 Egyházi szempontból szintén jelentős volt a hús-
vét vasárnapi reggeli szentmise, illetve az azon történő ételszentelés: a szen-
telt ételek, mindenek előtt a sonka és a tojás elmaradhatatlan tartozéka volt az 

                                                                                                                                    
netéből. Szerk. ERDÉSZ Ádám. Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2011. (Gyulai füzetek, 18.), valamint a 
Online: www.corvinmuzeum.hu/ladics – 2013. január 4. 
7 Húsvét napjára. Békés, 1899. április 2. 2. 
8 Naplóbejegyzés. 1888. március 31. Napló-töredék. Ladics László. 1887–88. (Ltsz.: 83.335.) Ladics 
hagyaték. 
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úri házak húsvéti asztalának is. Szintén jellegzetes ünnepi eledel volt, csak-
úgy, mint a másik két nagy egyházi ünnep alkalmával, a diós és mákos ka-
lács, melynek sütése szervesen hozzátartozott a polgári háztartások ünnepi 
előkészületeihez. Ezek az ételek természetesen a Ladics család húsvéti étrend-
jében is megjelentek. Ladics Györgyné például 1880-as évek végén többek 
között sonkát és kalácsot küldött a húsvéti szünetre az iskolában maradó fiá-
nak.9 A kalácssütés évről évre ismétlődő gyakorlatáról pedig Ladics Lászlóné 
háztartási könyvei tanúskodnak a századforduló idejéből.10 

Az ünnephez kapcsolódó legismertebb népszokás kétségkívül a húsvét 
hétfői locsolkodás, mely a századfordulón koránt sem csak faluhelyen és a 
parasztság körében volt általános. A Vasárnapi Újság a főváros húsvéti szo-
kásait bemutatva írta a következőket 1904-ben: „Húsvét hétfőjén még mindig 
nem halt ki az öntözködés szokása. Előkelőbb helyeken is általánosan dívik, a 
gavallérok meglocsolják hölgyismerőseiket, de a külváros népe még vígabban 
hódol neki.”11 Az ország vidéki városaiban, így Gyulán is, még inkább igazak 
lehettek ezek a sorok. A locsolódás a Békés szinte minden húsvéti számában 
megjelent valamilyen formában. Íme a húsvéti cikkek egy tipikus példája 
1882-ből: „Piros tojás és rózsa víz a jelszó minden fele a gyermekek között. 
Itt a húsvét készülnek a locsoláshoz. A boltosok ugyancsak mérik a berzsenyt, 
s készítik a lánykák a piros tojást a gavalléroknak, kik szőke-barna fürteiket 
az illatos vízzel megöntözik.”12 Amint az idézet is utal rá, a locsolkodás első-
sorban a gyermekek és a fiatalabb legények szokása lehetett, kik a rokonság 
mellett rendszerint a baráti körbe tartozó lányos házakat is felkeresték ezen a 
napon. A gyerekek hagyományosan piros tojást, majd a századfordulótól 
egyre gyakrabban csokoládétojást vagy nyulat kaptak, esetleg némi apró-

                                                           
9 Ladics Györgyné Sztojanovits Krisztina (továbbiakban: LGYNÉ–LGYU) én. (Ltsz.: 2009.1002.1.) 
A családi levelezésre való hivatkozásánál a továbbiakban az idézetek jegyzetei elől a levélíró nevének, 
a kötőjel után a címzett nevének rövidítését, majd a levél írásának dátumát tartalmazzák. Ahol már 
leltározott levélből származi A családi levelezésre való hivatkozásánál a továbbiakban az idézetek 
jegyzetei elől a levélíró nevének, a kötőjel után a címzett nevének rövidítését, majd a levél írásának 
dátumát tartalmazzák. Ahol már leltározott levélből származik az idézet, ott zárójelben megadtuk a 
múzeumi leltári számot Ltsz.: rövidítés után, egyéb esetben pedig a leltári szám nélkül rövidítése 
(Ltszn.) szerepel a jegyzetben.k az idézet, ott zárójelben megadtuk a múzeumi leltári számot Ltsz.: 
rövidítés után, egyéb esetben pedig a leltári szám nélkül rövidítése (Ltszn.) szerepel a jegyzetben. 
10 Ladics Lászlóné háztartási könyveinak illetve általuk a századfordulós Ladics háztartás működésé-
nek részletes bemutatását lásd: BÓDÁN Zsolt: Háztartási naplók egy gyulai polgárcsalád hagyatéká-
ban. In. Egy gyulai polgárcsalád világa. Tanulmányok a Ladics família történetéből. Szerk. Erdész 
Ádám. Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2011. 101–124. (Gyulai füzetek, 18.) 
11 Húsvéti képek a fővárosból. Vasárnapi Újság, 1904. április 3. 221. 
12 Piros tojás. Békés, 1882. április 9. 3. 
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pénzt.13 A locsolódókat természetesen valamilyen étellel, itallal is illett meg-
tisztelni. Több adat is mutatja, hogy a Ladics családban is élt a locsolódás 
szokása korszakunkban. „Nagy locsolódások” – kezdte Ladics László húsvét 
hétfői naplóbejegyzését 1888-ban, mikor is beszámolója szerint a délelőtt 
folyamán végiglátogatta a baráti társaságba tartozó lányos házakat, 
Kelleréket, Klimentéket, Novákékat, sőt még az idős Csausznéhoz, leendő 
felesége nagymamájához is elment.14 És hogy milyen is volt egy húsvéthétfő 
leányszemmel, arról a későbbi Laidicsné, Kliment Margit következő évben 
írott sorai tanúskodnak: „Húsvétkor nagyon nagy locsolás volt nálunk. Keller 
Gyula, Dénes és Scherer annyira meglocsoltak, hogy egészen át kellett öltöz-
nöm.”15 Ez utóbbi idézet kapcsán érdemes megjegyeznünk, hogy míg a pa-
rasztság körében rendszerint vízzel akár a kút mellett történt a lányok megön-
tözése, addig a középosztálybéli családoknál a századfordulón már „városi 
módra” rózsavizet, illatos parfümöt használtak. Persze ez alól is lehettek kivé-
telek, mint azt a fentebbi sorok is mutatják, vagy éppen Táncsics Eszter 1875. 
évi húsvét hétfői naplóbejegyzése: „Ma arra ébredtünk fel, hogy Géza és 
Gyula az ágyban leöntöttek, pláne Gyula oly csacsi módra, hogy Mariskának 
a fülébe öntötte.”16 Kliment Margit már Ladicsnéként tett háztartási feljegy-
zéseiből azt is megtudhatjuk, hogy a 19. század utolsó éveiben a locsolódó 
gyerekek húsvéti tojást, cukrot és néhány krajcárt kaptak a Ladics házban. 

Kifejezetten az úri–polgári házakban terjedt el a századfordulótól a 
német gyökerű húsvéti nyúlhoz kapcsolódóan a húsvéti tojáskeresés szoká-
                                                           
13 A Vasárnapi Újság beszámolója alapján a századfordulón a főváros szegényebb gyerekeinek való-
ságos kereseti lehetőség volt a húsvéti locsolódás: „Csöppnyi apró fiúcskák hatalmas rózsavizes 
üveggel kezükben járják a bácsikat és néniket, egy-egy pirostojás, czukorsütemény, vagy egy-két 
krajczár reményében. Akad szegény gyerek, a kinél ez a locsolás kenyérkeresetszámba megy; az a 
harmincz-negyven fillér, ami így a zsebükbe kerül, bizony jól esik szegényeknek.” Húsvéti képek a 
fővárosból. Vasárnapi Újság, (1904. április 3. 221. A locsolódásért adott pénz egy másik aspektusát 
világítja meg a következő nyíregyházi adat a két háború közötti évekből: „Mi soha, sehol nem kaptunk 
pénzt az ismerősöktől; ez sértés számba ment volna. Pénzzel – néhány fillérrel – csak a véletlenül 
odavetődött, ismeretlenül bekopogott köszöntőket lehetett akkoriban útra bocsátani.” MARGÓCSY J. 
1986. 173. 
14 Naplóbejegyzés. 1888.04.02. Napló-töredék. Ladics László (továbbiakban LL). 1887–88. (Ltsz.: 
83.335.) Ladics hagyaték. 
15 Ladics Lászlóné Kliment Margit (továbiakban KM)–Kliment Ferenc (továbbiakban KF). 1889. 
április 27. Ladics-hagyaték. (Ltszn.) 
16 BÚZA P. 1994. 275. A korábbi századokban az úri világban is a vízzel való locsolás, sőt a fürösztés 
gyakorlata élt. Apor Péter például a 18. század elejének erdélyi szokásait a következőképpen örökítet-
te meg: „Urfiak, elévaló fő és nemes emberek, húsvét másod napján, az az vízbe vetű Hétfűn rendre 
járják az falut, sőt az elévaló embereknél csak magok házánál is estve a frajok az leányok házába 
kádakkal hordották fel a vizet, reggel csak könnyen öltöztek, tudván már a jövendőt. Reggel azért az 
udvariak csebrekkel, kártyákkal reámentek a leányokra, ottan olyan öntözés volt, hogy bokáig járhat-
tál volna az vízben.” Az idézetet közli: BOGDÁN István: Régi magyar mulatságok. Magvető, Buda-
pest, 1978. 68–69. 
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sa.17 A Magyar Család Aranykönyve a következő leírást adtaa erről a magyar 
néphagyományban gyökerekkel nem rendelkező húsvéti szokásról: „Ámde 
húsvét első napján már kora reggel megkezdődnek a családi tréfák, és tarta-
nak két teljes napon át. Első ezek közt a tojás-keresés. Mit hozott a nyulacs-
ka? […]  A fészket a család tagjai egymás örömére, meglepetésképpen rakják 
zöld mohából, vagy egyéb zöld levélből, és a közepére helyezvén a húsvéti 
tojást, vagy abban, vagy az alatt elrakják az apró húsvéti ajándékot is. A 
fészket általában a szobákban keresik, ámde ott, ahol kert van, a keresgélést 
oda is kiterjesztik.”18 A tojásokat hozó húsvéti nyúl alakja a 20. század első 
évtizedében már a Ladics családban is ismert volt, tanúsítják ezt a Ladics 
gyerekeknek ezekre az évekre datálható rajzai19, magáról a tojás keresésről 
azonban csak a 2. világháború éveiből van biztos adatunk: „Szegény kis Muci 
mindenütt keresi a nyuszi tojást. Nem akarja elhinni, hogy ide nem hozott a 
nyulacska. Végre a régiekből került elő egy-két tojás, meg Ilonka is hozott 
nekik. Nagyon sajnáltam szegényeket.”20 – jegyezte fel Ladics Lászlóné az 
idézet alapján a megszokott húsvéti tojáskeresést hiányoló kis unokája esetét 
1945 húsvéthétfőjén. A Ladics rokonságból már a két világháború közötti 
évekből is vannak adataink a tojáskeresésről: a visszaemlékezések alapján 
ekkor már a szokás hozzátartozott a Sztojanovits család húsvétjaihoz is, lé-
nyegében a fentebb bemutatott formában.21 A szokás, és általában a húsvéti 
nyúl alakjának hazai meghonosodásában kétségkívül fontos szerepet játszott a 
húsvéti „áruimport”, melynek keretében a Magyarországra kerülő húsvéti 
cukrászkészítmények és képeslapok a szélesebb, elsősorban városi közönség-
hez eljutva népszerűsítették ezeket a magyar néphagyományban ismeretlen 
elemeket.22 
 

                                                           
17 SOLYMOSSY Sándor: A húsvéti nyúl és tojásai. Ethnographia, 1927. 2. sz. 133. 
18 SZABÓNÉ NOGÁLL Janka: Szórakozás, nyaralás, sport. In.: A magyar család aranykönyve, 2. Csalá-
di nevelés és a családi élet külső vonatkozásai. Szerk. ISMERETLEN. Athenaeum R. Társulat, Buda-
pest, 1910. 513. 
19 Gyerekrajzok. (Ltsz.: 83.1544.) A húsvéti nyulat ábrázoló több rajzból álló sorozat egy képe elérhe-
tő a Ladics hagyaték online adatbázisában: www.corvinmuzeum.hu/ladics – 2013. január 4. valamint a 
Magyar Digitális Képkönyvtár Corvin János Múzeumból származó képei között a 
www.kepkonyvtar.hu címen. 
20 Naplóbejegyzés. 1945. április. 2. KM naplója. (Ltsz.: 83.394.) Ladics hagyaték 
21 Sztojanovits Katalin (1920–) visszaemlékezései. 
22 SOLYMOSSY S. 1927. 133. 
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1. kép 
Húsvéti nyulat ábrázoló gyerekrajz a Ladics hagyatékból,  

az 1900-as évek eleje (Ltsz.: 83.1544) 
 

A húsvéti képeslapok küldése egyébiránt a századfordulóra a polgári házaknál 
éppúgy hozzátartozott az ünnephez, mint a húsvéti sonka vagy a hétfői lo-
csolkodás: „Manapság a képes levelező-lap elmaradhatatlan kelléke az élet-
nek, különösen ünnepek előestéjén: mindenki képes levelezőlapon kivan bol-
dog ünnepeket rokonainak, ismerőseinek, a postás alig győzi hordani.” – 
olvashatjuk a Vasárnapi Újság fentebb már idézett számában. Ebből egyéb-
ként azt is megtudhatjuk, milyenek voltak ezek a lapok a századforduló évei-
ben: „Vannak ezek között egyszerűek és czifrák, művészi rajzokkal ékesek és 
rikítóan ízléstelenek. Folyton visszatérő motívumok rajtuk: a húsvéti tojás, 
melyet a nyulacska költ ki (hogy miképp jut épen a nyúl ehhez a dicsőséghez, 
az örök titok), vagy a melyet a gavallér ad át hölgyének, a tavaszi tájkép, 
melyen könnyű ruhás, virágokkal díszített hölgyek, csinos urak játszanak, 
vagy tánczolnak, a húsvéti bárányka, a virágvasárnapi barka, stb. Az egyik 
levelező-lap humoros, a másik nem az, az egyik nagyon elegáns akarna lenni, 
a másiknál fő az olcsóság.”23 A Ladics család képeslapgyűjteményében talál-
ható számos húsvéti lap mutatja, hogy a századforduló éveiben már ők is 
gyakorolták a hagyományos ünnepi jókívánságok kifejezésének ezt, az akkor 
még viszonylag új keletű formáját.24 

                                                           
23 Húsvéti képek a fővárosból. Vasárnapi Újság, 1904. április 3. 221. 
24 A hagyaték húsvéti képeslapjai leltározatlanok, több közülük elérhető a Ladics hagyaték online 
adatbázisában: www.corvinmuzeum.hu/ladics valamint a Magyar Digitális Képkönyvtár Corvin János 
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2. kép 
Húsvéti képeslap a Ladics hagyatékból (1899, Ltszn.) 

 
A szűkebb család távollévő tagjait gyakran levélben köszöntötték, amennyi-
ben azok valamilyen okból nem tudtak az ünnepeket Gyulán tölteni, húsvét-
kor ugyanis, ha csak tehette, összegyűlt a Ladics família. Ekkorra rendszerint 
a diákéveiket töltő Ladics fiúk is hazautaztak kihasználva az iskolai vakációt, 
majd a későbbiekben a már saját lábukra állott felnőtt gyerekek voltak rend-
szeres vendégek a szülői házban az ünnepi napok idején. A már férjezett, de 
Gyulán élő Ladics Margit például a következő sorokkal invitálta a fővárosban 
élő bátyját a húsvéti ünnepekre 1899-ben: „Iréne a napokban írt Mamának, 
úgy látszik már húsvétig ők sem jönnek haza! De akkor téged is látunk, ugye 
öreg?”25 Az idézet jól mutatja, hogy a 19. század utolsó húsvétját a Ladics 
család együtt tervezte eltölteni Gyulán: a szülők mellett a városban élő két 
testvér László és Margit az ekkor már Debrecenben, illetve Budapesten élő 
másik két testvér, Irén és Gyula hazalátogatásával is számolt. Később a csa-
ládfő, Ladics György 1906-ban bekövetkezett halála után pedig arra is volt 
példa, hogy Ladics Irán házában gyűlt össze a család (vagy annak nagyobb 
része), mint 1908-ban, mikor az özvegy Ladicsné mellett Ladics Gyula is Irén 
Kecskeméti házában töltötte a húsvétot.26 Ladics Györgyné halála után pedig, 
1911-től gyakran ismét a szülői házban, ekkor már Ladics László vendégsze-
retetét élvezve gyűlt össze a család Gyulán. 

                                                                                                                                    
Múzeumból származó képei között a www.kepkonyvtar.hu címen.; A húsvéti képeslapokról általában 
lásd:: EGRI János: Húsvét régi képeslapokon. Terra, Budapest, 1987. 
25 LMI–LGYU. 1899. február 18. (Ltsz.: 2009.1141.1.) 
26 LGYNÉ–LL. 1908. április 24. (Ltsz.: 2009.1524.1.) 
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Bár az ünnep családi jellege kétségkívül hangsúlyos volt, emellett, kü-
lönösen a fiatalság körében, intenzívebb társasági élet is kapcsolódott a hús-
véthoz. A Kliment lányok, valamint Ladics Irén és László például 1890-ben 
húsvét első napján Novákékhoz voltak hivatalosak, majd a következő napon a 
délelőtti locsolódást követően Klimentéknél „bálozott” a fiatalok szokott 
társasága.27 Egy évvel később hasonló koreográfia szerint húsvét vasárnap 
előbb Novákéknál, majd hétfőn délután az öreg Csausznénál (Klimnent Mar-
git nagymamája) gyűltek össze.28 A házi mulatságok mellett nyilvános társa-
sági események, műkedvelői előadások, hangversenyek, bálok is szórakozási 
alkalmat kínáltak az ünnepi napok alatt. Sőt, 1885-ben a „Tusán-féle londoni 
Panoptikum” kiállítását, két évvel később pedig egy történeti és mechanikai 
múzeum tárlatát tekinthette meg az ünneplő közönség a városban.29 A húsvéti 
táncvigalmak kapcsán mindenképpen meg kell jegyezni, hogy Gyulán a hús-
vét hétfőjén évről évre megrendezett olvasóköri bálok inkább a város földmű-
ves lakosságának a mulatságai voltak, azokon az úri közönség csak kis szám-
ban képviseltette magát, számukra a kaszinó estélyei jelentették a húsvéti 
bálozás lehetőségét, bár utóbbiak a 19. század utolsó két évtizedében csak 
ritkán kerültek megrendezésre s igazán csak az 1890-es évek végétől váltak 
rendszeressé.30 

A húsvét, tavaszi ünnep lévén azonban már más jellegű szórakozási le-
hetőségeket is tartogatott. Jó idő esetén a séta a várkertben, majd annak 1888-
as lezárása után a sugárúton, vagy a népkertben a gyulai „intelligens” közön-
ség kedvelt húsvéti időtöltései közé számított. Sőt megelőlegezve a következő 
hónapok majálisait, 1882-ben a város környékére tett húsvéti kirándulásra is 
találunk példát: „A műveltebb osztályhoz tartozó ifjaink, mióta <zöldül a 
mező zöldül a virány> kedélyes kirándulásokat rendeznek. Legközelebb Fö-
venyesen volt egy s már a második mulatság. A verőfényes délutánt verseny 
lövöldözéssel, futással, labdázással töltötték el a lehető legkellemesebben. A 
méta volt a főmulatság […]  kint a bárány bent a farkas, jön a róka, ne nézz 
hátra, s több ily kedélyes játékok után elfáradva, oly édes volt a pihenés nap 
lementén a terített asztalok mellett. Mint halljuk ünnep második napján ismét 
egy kirándulást rendeznek hölgyeink a remetei erdőbe.”31 
 
 

                                                           
27 KM–LL.1890. április 1. (Ltszn); KM-KF.1890.04.08. (Ltszn.) 
28 KM–KF.1891. március 31. (Ltszn.) 
29 A Tusán-féle londoni Panoptikum. Békés, 1885. áprilsi 12. 2., Az ünnepek. Uo. 1887. április 10. 2. 
30 A gyulai kaszinóban. Uo. 1898. április 10. 3.; A gyulai ifjúság. Uo. 1901. április 14. 2. A gyulai 
kaszinó. Uo. 1904. április 10. 4. 
31 Méta. Uo. 1882. április 9. 3. 
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ÖSSZEGZÉS 
A húsvéti ünnep kereteit a századforduló éveiben az egyházi szertartásaok 
adták meg mind a parasztság, mind a városi polgárság körében. A katoliku-
soknál a feltámadási szertartás vagy a húsvéti ételszentelés illetve a jellegze-
tes húscéti eledelek, a sonka, a tojás fogyasztrása társadalmi állástól függetle-
nül – sőt adott esteben a felekezeti határokat is átlépve, mint azt az 
evangélikus Ladicsok példája is mutatja – hozzátratozott az ünnephez. A 
legjellegzetesebb húsvéti szokás azonban a középosztálybéli családoknál is a 
húsvéthétfői locsolás volt, mely leginkább „városi módra”, illatos vízzel gya-
koroltak elsősorban a fiatalok és a gyerekek, bár adott esetben a parasztság 
körében élő vizzel való locsolás is előfordulhatott. Kifejezetten városi szo-
kásnak tekinthető a korszakban a német földről elretjedő húsvéti tojáskeresés, 
illetve hozzá kapcsolódóan magának a húsvéti nyúl alakjának a megjelenése. 
Míg utóbbi ismertségére már a 20. század elejáről vannak adataink a Ladics 
família kapcsán, a tojás keresés gyakorlatáról csak a két világháboró közötti 
évekből állíthatunk biztosat. A Ladics hagyaték dokumentumaiban jól kiraj-
zolódik az ünnep családi jellege is: ha csak tehették, erre az alkalomra a már 
városból elszármazott családtagok is igyekeztek összegyűlni, és együtt tölteni 
a húsvétot. Amennyiben erre nem kínálkozott lehetőség, akkor legalább le-
vélben, illetve a korszakunkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ké-
peslapon tolmácsolták húsvéti jókívánságaikat a családtagok. Az ünnep csa-
ládias jellege mellett különösen a fiatalság körében a kölcsönös látogatások, 
hangversenyek, húsvéti bál révén egy intenzívebb társasági élet is kapcsoló-
dott a Ladics család, s általában a városi polgárság húsvétjaihoz. 

 



 
 
Császár Ildikó 

EGY KÍNOS JEGYZÉK ÉS ANNAK SAJTÓVISSZHANGJA  
 

Tanulmányomban az 1933 januárjában kirobbanó hirtenbergi fegyverszállítási 
ügy egyik legfontosabb mozzanatát, a második angol–francia jegyzék körüli 
sajtóvisszhangot mutatom be. Választ keresek arra, hogy a jegyzék nyilvános-
ságra hozatala milyen hatással volt a botrány menetére, ezen felül a magyar 
sajtó hogyan reagált az esetre. Továbbá arra is fókuszálok, hogy milyen poli-
tikai kérdések merültek fel a jegyzékküldés hatására. Mindezek tükrében azt 
is szemügyre veszem, hogy a magyar sajtó mely külföldi lapok híradásait 
jelentette meg, és milyen politikai célokat szolgáltak ezzel. 

1933. január 8-án az osztrák szociáldemokrata Arbeiter Zeitung címla-
pon közölte, hogy Olaszországból fegyvereket szállítottak Magyarországra, 
mégpedig Ausztrián keresztül.1 Ezzel a híradással kezdetét vette a hirtenbergi 
fegyverszállítási botrány. Miután a tanulmányomban a sajtóvisszhang bemu-
tatására vállalkoztam, így, mielőtt rátérnék a fegyverszállítás részleteire, fon-
tosnak tartom felvázolni azt, hogy a Tanácsköztársaság bukása után hogyan is 
működött a sajtó Magyarországon. 

A Tanácsköztársaság alatt a napilapokat jelentősen korlátozták, sőt, a 
legtöbbjüket betiltották. Az előzetes cenzúra gyakorlata fokozatosan kopott ki 
a sajtó életéből. A bethleni éra idején csökkentek a sajtóval szembeni megszo-
rítások, ám 1920-ban felállították a Sajtótájékoztató Bizottságot, amely a 
cenzúrához hasonló szerepet töltött be. Ennek köszönhetően a lapok nem 
közölhettek olyan cikkeket, amelyek sértették a kormányzó vagy az ország-
gyűlés tekintélyét, illetve veszélyeztethették az ország külpolitikáját, külkap-
csolatait és biztonságát. Ezen felül Magyarország revíziós törekvéseit nem 
lehetett hátráltatni, és a Magyarországgal szövetségben álló országok politizá-
lását sem lehetett korlátlanul elítélni a cikkekben.2 Az előzetes cenzúra eltör-
lése az 1922. évi 17. törvénycikkben történt meg.3 

Az 1921. április 21-én megalakult Magyar Távirati Iroda Részvénytár-
saság működése is meghatározó volt a két világháború közötti sajtó világá-
ban. Vezetőjének Kozma Miklóst választották, aki kis megszakítással 1941-ig 
a posztján maradt. Az MTI megalapításától kezdődően nagy jelentőséggel 
bírt, ezt mutatja, hogy eleinte Horthy Miklóst a vidéki útjaira csak az MTI 
                                                           
1 Italienische waffen für Ungarn gehen über Österreich! Arbeiter Zeitung, 1933. január 8. 1. 
2 ROMSICS Ignác: A Horthy-rendszer jellegéről. Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus. Rubikon, 
1997. 1. sz. Online: www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer _jellegerol_elit-
izmus_tekintelyelv_konzervativizmus/ – 2012. december 1. 
3 SIPOS Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban. Argumentum, Budapest, 2011. 125–126. 
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újságírója kísérhette el, sőt, a minisztériumoknak is ide kellett elküldeniük a 
közlendőjüket először. Nem sokkal megalapítása után magánkézbe került, és 
a magyar kormány félhivatalos hírügynökségévé vált.4 Kozma Miklós nyíltan 
vállalta, hogy a diplomácia sokat tud profitálni a hírszolgálatból, ha az 
„gyors, kimerítő és mindenekfelett objektív”, mivel „a hírszolgálati szervek a 
diplomácia számára azt jelentik, amit a hadsereg számára a felderítő lovas-
ság jelentett.”5 

A harmincas évek elején az MTI állandó tudósítókat alkalmazott a 
környező államok fővárosában (Bukarestben, Prágában, Bécsben, Belgrád-
ban, Szófiában), ezen felül Madridban és New Yorkban is. Kötelességük volt 
fenntartani a kapcsolatot a helyi magyar követségekkel vagy konzulátusokkal. 
Továbbá azokon a helyeken, ahol nem voltak állandó tudósítók, de éppen a 
magyar ügyekről folytak tárgyalások, oda az MTI különtudósítókat küldött. A 
hírek legfőbb forrásának mégis a külföldi hírügynökségek számítottak, ame-
lyekkel az MTI akár többéves szerződést is kötött. Londonból, Párizsból és 
Bernből is rádiótáviratok érkeztek, emellett a berlini Wolff hírszolgálattal is 
kapcsolatban állt. A Reuter és a Havas szerkesztősége telefonos összeköttetést 
tartott fent a Londonba és Párizsba kihelyezett munkatársakkal. Összességé-
ben külföldről az MTI szerkesztőségén keresztül jutottak el a hírek a belföldi 
lapokhoz.6 

A bethleni kormányzás ideje alatt jellemző volt az állami szubvenció 
biztosítása a sajtóorgánumok felé, azonban voltak olyan esetek, amikor ennek 
ellenkezője valósult meg, erre példa a több alkalommal betiltott szociálde-
mokrata Népszava, vagy az 1926-ban hosszú időre elnémított Világ című 
radikális polgári lap. A Budapesti Hírlap, a 8 Órai Újság és a Pester Lloyd 
kormányhoz közeli, félhivatalos újságként működött. 

A keresztény-nemzeti elveket és szemléletet több lap is közvetítette. 
Bangha Béla és társai 1918-ban hozták létre a katolikus Központi Sajtóválla-
latot, amely az 1930-as években egyre több állami támogatásra szorult. Ennek 
ellenére 1919-ben több népszerű lapot is kiadtak: Nemzeti Újság, Új Nemze-
dék, Neue Post, Képes Krónika, Gondolat, Magyar Jogi Szemle és az Új Lap. 
A legfontosabb a Nemzeti Újság lett, mely a keresztényszocializmus hivatalos 
lapjaként aposztrofálta magát. Szintén népszerű volt az Új Nemzedék, amely 

                                                           
4 Kozma Miklós szerint: „A félhivatalos azt jelenti, hogy sohasem lehet pártorgánum, illetve csak ott 
lehet az, ahol nincs több párt, illetve ahol az állam a pártállam.” ORMOS Mária: Egy magyar média-
vezér: Kozma Miklós I. PolgArt, Budapest, 2000. 297. 
5 Uo. 296. 
6 PIRITYI  Sándor: A nemzeti hírügynökség története. MTI. Kiadó Kft., Budapest, 1996. 77–78. 
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délben jelent meg és könnyedebb hangvétel jellemezte.7 A ’30-as években a 
katolikus lapok egyre jobban távolodtak a kormány politikájától, elsősorban a 
német orientáció miatt, majd később a fajkérdéssel sem értettek egyet.8 

A polgári liberalizmus különféle irányvonalainak jegyeit a következő 
újságok viselték magukon: Az Est-lapok (Az Est, Pesti Napló, Magyarország), 
Az Újság, Esti Kurír, Friss Újság Pesti Hírlap.9A liberális lapokat a bankok 
és a nagyipar támogatták, szemben a legtöbb lappal, amely állami szubvenci-
óban részesült. Ezeket az újságokat a Gyáriparosok Országos Szövetsége 
(GYOSZ) és a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) támogat-
ták.10A liberális lapok a harmincas években a hazai és a külföldi események 
következtében egyre radikálisabb hangvételt ütöttek meg, ám egyre jobban 
kezdtek háttérbe szorulni. Az 1938-ban felállított Sajtókamara megalakulása 
után rövid idő alatt be is tiltották az ilyen érzelmű újságokat. 

A legitimista Magyarságot gróf Milotay István és Pethő Sándor alapí-
totta, gróf Andrássy Gyula finanszírozta. Céljaik között szerepelt a jobboldali 
nemzeti egység megteremtése. A két alapító eltérő politikai nézete hamar 
kiütközött, így 1934-ben Milotay megalapította a náci barát Új Magyarságot, 
és a Pethő által szerkesztett Magyarság egyre szorultabb helyzetbe került, 
mivel nyíltan vállalta a német- és szovjetellenességét. Ennek következménye-
ként 1938-ban Pethő Sándor kilépett a Magyarság szerkesztőségéből, és lét-
rehozta a Magyar Nemzet című lapot. 

Szükséges megemlíteni az 1930-as évek elejétől egyre jobban megerő-
södő nyilas mozgalom újságait is. Elsőként 1932-ben a Meskó Zoltán által 
szerkesztett Nemzet Szava jelent meg. Később a különböző nyilas frakciók 
szintén önálló sajtóorgánummal álltak elő (például Egyedül Vagyunk, Szittya-
kürt, Virradat). A legjelentősebb nyilas lappá a Pesti Újság vált. 

Miután 1932-ben Gömbös Gyula hatalomra került arra törekedett, 
hogy a Bethlen ellenőrzése alatt álló újságokat minél jobban háttérbe szorítsa. 
A Budapesti Hírlap szerkesztői végrehajtották a miniszterelnök utasításait, de 
az újság összeállításával és a cikkek címeivel éreztették, hogy csak addig 

                                                           
7 KLEISTENITZ Tibor: Sajtó, felekezet, politika. A Központi Sajtóvállalat első évei (1919–1922). 
Múltunk. 2009. 3. sz. 177–178. 
8 BUZINKAY Géza: Kis magyar sajtótörténet. Online: http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#32 
– 2013. október 23. 
9 BUZINKAY  Géza: A trianoni békeszerződés és a magyar liberális sajtó. Médiakutató, 2011 tél, On-
line: www.mediakutato.hu/cikk/2011_04_tel/06_trianoni _bekeszerzodes_ liberalis_sajto – 2013. 
április 4. 
10 Amíg a 20-as években Az Est-lapok álltak az első helyen, addig a 30-as években ez nem állt már 
fent, ugyanis a németellenes sajtókat támogatták leginkább, például a Magyar Nemzetet, 8 Órai Újsá-
got, Az Újságot és a Központi Sajtóvállalatot is finanszírozták. BUZINKAY  Géza: Kis magyar sajtótör-
ténet. Online: http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#30 – 2013. október 23.] 
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követik Gömbös rendelkezéseit, amíg a „gazdájuk”, Bethlen István vissza 
nem tér a kormányzáshoz.11 Ebből kifolyólag Gömbös Gyula igyekezett 
olyan lapokat is létrehozni, amelyek elsősorban az ő irányítása alatt álltak, és 
saját programjának népszerűsítését voltak hivatottak szolgálni. A Nemzeti 
Figyelő a Társadalmi Egyesületek Szervezete (TESZ) lapja volt, amely legin-
kább Gömbös kultuszának megteremtésével foglalkozott.12 1933 februárjában 
indult útjának a Hubay Kálmán által szerkesztett jobboldali Függetlenség 
című lap – tehát a hirtenbergi ügy ideje alatt –, amely már hivatalosan is a 
kormánypárt lapja lett. Fajvédő nézeteket, továbbá az olasz és a német orien-
tációt hirdette.13 

A harmincas években a németellenes vagy éppen németbarát hangulat 
már érezhetően jelentkezett a sajtó életében is, nemcsak a külpolitika színte-
rén. Az MTI és a Gömbös-kormány között ekkor jelentkezett az első igazi 
feszültség, ugyanis Kozma Miklós megkérdőjelezte, hogy „az ő hírbirodal-
mának követnie kellene a német példát”, így hamar összetűzésbe került az 
újonnan kinevezett Antal István sajtófőnökkel. Kozma kettős véleménnyel 
bírt Németországról: egyrészt elismerte a német állam működését és eredmé-
nyeit, azonban félt is az erejétől.14 Ezzel szemben Gömbös Gyula külpolitikai 
ideálja a Berlin–Róma tengely volt, amelyben közvetítő szerepet szánt Ma-
gyarországnak. A kivitelezés nehézségének megértéséhez szükséges megem-
líteni, hogy Olaszország és Németország külpolitikai aspirációi sok esetben 
eltérőek voltak, illetve Magyarország igényeivel is ütköztek. A németek 
Ausztria és Csehszlovákia, míg az olaszok Románia és Jugoszlávia iránt ér-
deklődtek leginkább. Gömbös szerint „a magyar revízió nélkül megszülethet 
a tengely, de a tengely nélkül a magyar revízió elképzelhetetlen.”15 Így első-
ként Olaszország és Németország között akarta erősíteni a kapcsolatokat. 
1933. január 30-án Adolf Hitler hatalomra került, ez általános aggodalmat 
váltott ki az európai közvéleményben. Ausztriában megerősödtek a nagyné-
met eszmék, és az Anschluss kérdése is újra napirendre került. Gömbös Gyula 
reménykedhetett abban, hogy a náci Németország a revízió ügyét felkarolja, 
és a német–olasz közeledést16 is napirendre tűzi.17 A nemzetközi sajtó ki-
                                                           
11 BUZÁS Sándor: Kormányzat és sajtó. Sajtópolitika Magyarországon 1932 és 1936 között. Első 
század, 2006: 1. sz. 72–73. 
12 ORMOS M. 2000. 264. 
13 VITÉZ Ferenc: A szabadságon innen és túl. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 
Debrecen, 2007. 117. 
14 ORMOS M. 2000. 306. 
15 ZEIDLER Miklós: Gömbös Gyula. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás. Osiris, Budapest, 
1998. 74–75. 
16 A két ország között a feszültséget az Anschluss kérdése okozta, ugyanis 1933-ban Olaszország még 
ellenezte az Anschlusst. 
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emelkedően foglalkozott Hitler hatalomra jutásával, azonban a hirtenbergi 
ügyről is részletesen tájékoztattak. 

1933. január 8-án a fegyverszállítási botrány kipattanása után Ausztria, 
Magyarország és Olaszország szorosan együttműködtek. Nem telt el úgy egy 
nap sem, hogy ne váltott volna levelet egymással a három állam. Mussolini 
egyértelműen kijelentette, hogy a fegyvereket nem lehet visszaszállítani olasz 
területre, így Ausztria szorult helyzetbe került: egyrészt folyamatos külpoliti-
kai támadások célpontjává vált, másrészt veszélybe került az angol–francia 
pénzügyi kölcsönök folyósítása is.18 

A kisantant államok vezetői mélyebb vizsgálatokat akartak kérni a 
Népszövetségtől a hirtenbergi ügyben, mivel véleményük szerint Ausztria 
megsértette a Saint-Germain-i békeszerződést a fegyverszállítás engedélyezé-
sével. 1933. január végén a magyar, osztrák és olasz külügyminisztériumok-
nak egy angol–francia jegyzéket nyújtottak át, amelyben érdeklődő kérdése-
ket tettek fel a hirtenbergi szállítmánnyal kapcsolatban. 

Miután az első angol–francia dokumentumra adott válaszokat a kisan-
tant nem tartotta elegendőnek, 1933. február 11-én újabb jegyzék érkezett, de 
már csak Bécsbe, amelyben Engelbert Dollfuss kormányát a következőkre 
szólították fel: 

 
„1. A Hirtenbergben és Steyrben levő összes fegyvereket küldjék vissza 
feladó állomásra. 
2. Ha a feladó nem venné vissza a fegyvereket, úgy semmisítsék meg 
azokat. 
3. Akár az első, akár a második következik be, az osztrák közegek eskü-
vel igazolják ezt. 
4. Az osztrák kormány vizsgálat útján állapítsa meg, hogy a fegyverek-
ből kerültek-e át magyar területre. Az eredményt közöljék a francia és 
angol követettel. 

5. Fentiek végrehajtására kétheti határidőt adnak. Lépésük nem érinti 
bármely kormány azon jogát, hogy ügyet Népszövetség elé vigye.”19 

                                                                                                                                    
17 PRITZ Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1982. 91. 
18 A gazdasági válság súlyosan érintette Ausztriát is. A nemzetközi politika is foglalkozott az osztrák 
pénzügyi problémákkal, ugyanis Németország 1931-ben közös vámuniót ajánlott fel Ausztria számá-
ra. Ennek megelőzősének érdekében a Népszövetség a lausanne-i kölcsön keretén belül 300 millió 
schillinget szavazott meg Ausztria megsegítésére.  
19 Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban MNL) Külügyminisztérium. Politikai osztály reservált 
iratai (továbbiakban K64) 57.cs.41.t.101.res.45. számjeltávirat (továbbiakban szjlt.). Az angol–francia 
jegyzék szövege. 1933. február 14. 
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A Magyarság, a Pester Lloyd és Az Újság már 1933. február 12-én kö-
zöltek annyit, hogy Bertrand Clauzel bécsi francia és Sir Eric Phipps bécsi 
angol követ látogatást tettek Dollfussnál, és további felvilágosításokat kértek 
a hirtenbergi ügyben. A Friss Újság ugyanezen a napon a jegyzék tartalmá-
nak rövid összefoglalójával bővítette ki a fenti értesüléseket, említve, hogy 
Anglia és Franciaország felszólította Ausztriát a fegyverek visszaszállítására 
vagy azok megsemmisítésére. 

Az olasz és a magyar kormánynak is elküldték az angol–francia iratot. 
Kánya Kálmán külügyminiszter szerint a fegyvereket inkább vissza kellene 
szállítani Olaszországba, minthogy megsemmisítsék azokat. Véleménye sze-
rint Magyarországra semmiféleképpen nem lehet tovább vinni a rakományt, 
hiszen a „besúgók” lesben állnak. Úgy vélte, hogy a visszaszállítás ügyét nem 
szabad tovább halogatni, mert félő, hogy Dollfuss bele fog bukni a botrányba, 
illetve a franciák a jegyzék teljesítéséhez kötötték az osztrák pénzügyi köl-
csön folyósítását.20 Az 1933. február 16-án a magyar kormányhoz megérkező 
olasz válasz azonban nem volt összhangban Kánya Kálmán javaslatával. 
Mussolini szerint az angol–francia jegyzék teljesítését meg kell tagadni, 
ugyanis, ha az osztrákok engednek a követeléseknek, akkor az egyenlő lenne 
a bűnösségük bevallásával. Az ügy minél hamarabbi lezárása érdekében Mus-
solini azzal bízta meg a londoni olasz követet, hogy próbálja meggyőzni az 
angol külügyminisztert a jegyzék követeléseinek újragondolásáról.21 Egy 
nappal később a bécsi válasz is megérkezett a magyar kormányhoz. Dollfuss 
szerint nehéz lesz eltitkolni Magyarország részvételét a fegyverszállításban, 
hiszen a kisantant tudott arról a 10 rakományról, amely korábban már átlépte 
az osztrák–magyar határt. Ezen felül a szállítmány Klingenbach-nál (magyar 
nevén Kelénpataknál) vámkezelve lett. Dollfuss megígérte, hogy a hirtenbergi 
ügyben Magyarország semlegességét továbbra is hangsúlyozni fogja, ezen 
felül a magyar területre átkerült 10 rakományt magánszemélyek csempészé-
sének fogja aposztrofálni.22 

Miután titokban tartották a közvélemény előtt a Bécsnek átadott jegy-
zéket, 1933. február 18-án bombaként robbant a Giornale d’Italia címlapja, 
ahol teljes egészében olvasni lehetett a dokumentum tartalmát. Hét nap telt el 
az átadás és a sajtóban való megjelenés között. Felmerülhet az a kérdés, hogy 
miért volt szükség a jegyzék nyilvánosságra hozatalára? Miután elsősorban a 
sajtóanyagokat vizsgáltam meg, így szembeötlött, hogy a jegyzék sajtóbeli 

                                                           
20 Uo. 
21 MNL K64 57.cs.41.t.109.res.42.szjlt. Olasz válasz a magyar kormánynak az angol–francia jegyzék-
kel kapcsolatban. 
22 MNL K64 57.cs.41.t.112.res.48.szjlt. Nelky Jenő jelentése. 1933. február 17. 
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megjelenése előtt erőteljes magyarellenes cikkeket közöltek bizonyos külföldi 
lapok. 

1933 februárjában a francia és a kisantant újságok éles támadásokat in-
téztek Magyarország és Olaszország ellen. A francia nemzetiszocialista Ordre 
1933. február 9-én Ybarnegaray képviselő felszólalását tette közzé. A politi-
kus szerint Olaszország, Németország és Magyarország között titkos szövet-
ség jött létre 1932-ben. Édouard Herriot elmondta, hogy miniszterelnöksége 
idején is felröppentek ilyen hírek, azonban bizonyítékokat nem tudtak felmu-
tatni.23 Herriot azt is hangoztatta, hogy szükség van az olasz–francia közele-
désre, azonban Olaszország egy olyan mozgalom élére állt, amely a revíziót 
követeli, és ezzel Európa békés berendezkedését akarják megzavarni.24 E hír 
hallatán az olasz lapok felháborodásuknak adtak hangot. A Giornale d’Italia 
szánalomra méltónak találta Herriot kijelentéseit. A lap szerint Herriot akkor 
„fecsegett” az olasz–magyar–német szerződésről és az olasz–magyar repülő-
gépek szállításáról,25 amikor a katonai költségvetésre vonatkozó döntés kü-
szöbön állt a francia parlamentben, tehát a volt francia miniszterelnök csak 
alapot akart adni Franciaországnak a további fegyverkezésre.26 

A legzavaróbb momentum Olaszország és Magyarország számára az 
1933. február 14–15-én Genfben a kisantant által megalapított Állandó Ta-
nács és Titkárság volt.27 A német, az olasz és a magyar lapok hangsúlyozták, 
hogy az új politikai szerződésnek kifejezetten magyar- és olaszellenes éle 
van. A német liberális Vossische Zeitung szerint: „Az új tömbnek az a rendel-
tetése, hogy bástya legyen Olaszország előretörésével és Magyarország reví-
ziós törekvéseivel szemben. A szívkamrája a szervezetnek a Skoda-
fegyvergyár.”28 

Az ehhez hasonló magyarellenes hírek több külföldi lapnak közkedvelt 
témái voltak. Úgy gondolom, hogy mélyebb vizsgálatra lenne szükség ahhoz, 
hogy megállapítsuk, miért is hozták nyilvánosságra a jegyzéket, azonban arra 
a következtetésre jutottam, hogy a külföldi lapok propaganda-hadjárata is 
előidézhette ezt a lépést. 

 

                                                           
23 MNL OL K428- t) sorozat- MTI Házi tájékoztató. 1933. február 9. 1. 
24 MNL OL K428-f) sorozat, MTI Lapszemle. 1933. február 9. 55. 
25 1933. február 10-én a L’Écho de Paris címlapon közölte, hogy Olaszország 32 repülőgépet szállított 
Magyarországnak. A L’Écho de Paris jelentését a magyar újságok is közölték, majd a cikkek végén a 
magyar kormány cáfolatát is leírták. 
26 Az olasz sajtó éles támadása Franciaország ellen. Pesti Hírlap, 1933. február 12. 11. 
27 ÁDÁM  Magda: Magyarország és a kisantant a harmincas években. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1986. 56–57. 
28 MNL OL K428-a) sorozat MTI Hírkiadás (belpolitika, külpolitika). 1933. február 18. 9. 
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A következőekben a második angol–francia jegyzékre adott válaszokat 
és reakciókat tematikusan tekintem át a magyar sajtóanyagok segítségével. 

Megállapítható, hogy az összes magyar lap átvette az 1933. február 18-
i Giornale d’Italia híradását. Az olasz újság a jegyzék öt pontját közölte és 
kijelentette, hogy Franciaországban szövegezték meg, és Anglia csak hozzájá-
rult a diplomáciai irat küldéséhez. A lap kiemelte, hogy a bécsi francia követ 
a jegyzék titokban tartását kérte. A Giornale d’Italia úgy vélte, hogy erre 
azért volt szükség, mert az irat a félelemkeltés eszköze volt, és a franciák nem 
akartak szembenézni a közvéleménnyel. 

Az indiszkréció kérdése is foglalkoztatta a lapokat. A Magyarság azt 
állította, hogy római jelentés alapján az olasz lap párizsi levelezője szószerinti 
szövegben szerezte meg a jegyzéket, azonban a Giornale d’Italia tagadta ezt a 
kijelentést.29 Többen is úgy vélték, hogy Kamil Krofta prágai helyettes-
külügyminiszternek a külügyi bizottságban mondott beszéde leplezte le az 
angol–francia jegyzék tartalmát. Ezzel szemben a Magyarország szerint a 
Svájci Távirati Irodának a kisantant genfi tanácskozásáról közölt jelentéséből 
lehet még ismeretes a jegyzék tartalma.30 A lapok annyiban megegyeztek, 
hogy vagy az osztrák, vagy a francia kormány részéről történt az indiszkréció. 

Több magyar újság is osztotta azon külföldi véleményeket, miszerint a 
kisantant állt a második angol–francia jegyzék elküldésének hátterében. Az Il 
Popolo d’Italia, az olasz fasiszta párt hivatalos lapja az „Az örvendetes genfi 
esemény” című vezércikkében azt állította, hogy ez a jegyzékátadás volt a 
kisantant „szerzeményének”31 első gyümölcse. A lap azt hangsúlyozta, amit 
korábban a magyar, olasz és az osztrák álláspontokban már megfogalmaztak, 
miszerint a fegyverszállítás magánszemélyek közötti ügylet volt. Az Il Popolo 
d’Italia  tudósítását a Budapesti Hírlap és a Pester Lloyd vette át. 

Kevés magyar lap fűzött saját véleményt a jegyzékhez. A Budapesti 
Hírlap leszögezte, hogy a fokozódó németfélelem és a genfi leszerelési kon-
ferencia körül kialakult feszültség aggasztotta a franciákat. A kisantant ezt a 
helyzetet arra használta fel, hogy Franciaországot erre a diplomáciai lépésre 
kényszerítse.32 A Friss Újság szerint Beneš és társai a jegyzékküldéssel akar-

                                                           
29 Két héten belül a hirtenbergi fegyverszállítmány megsemmisítését vagy visszaküldését követeli 
Ausztriától a február 11-ei francia jegyzék. Magyarság, 1933. február 19. 3. 
30 Diktátori ultimátumot intézett Bécshez Párizs és London a hirtenbergi fegyver affér miatt. Magyar-
ország, 1933. február 19. 6. 
31 Az 1933. február 14-15-én megalakuló Állandó Tanácsra utal. 
32 Páratlanul éleshangú határidős jegyzéket kapott Ausztria a hirtenbergi fegyverlelet dolgában. Buda-
pesti Hírlap, 1933. február 19. 3–4. 
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ták elfogadtatni az új kisantant megállapodást, és megalapozni a „háborús 
szövetségük” létrejöttét.33 

A magyar újságok leginkább azokat a tudósításokat közölték, amelyek 
Franciaországot vagy a kisantant államokat támadták. Több lapban is olvasha-
tóak voltak a német eredetű franciaellenes kirohanások. A liberális Berliner 
Börsenzeitung szerint a jegyzék hangneme olyan, mint amilyet a francia tisz-
tek a kongói négerekkel szemben megengednek maguknak. Franciaország 
még mindig a győztes szerepében tetszeleg, folytatja a lap, nem tudta levetni 
magáról a 14 évvel azelőtt felöltött gúnyáját. A liberális Berliner Tageblatt 
azt hangoztatta, hogy Franciaország és Olaszország viselkedése a jegyzék 
körül meg fogja határozni Ausztria későbbi külpolitikai orientációját. A né-
met lapok egyöntetűen állították, hogy a jegyzék az 1919-es versailles-i han-
gulatot idézte fel. Felháborítónak tartották, hogy egy olyan állam szólította fel 
Ausztriát a fegyverkezés csökkentésére, amely leszerelési kötelezettségének 
14 éve nem tudott eleget tenni.34 

Több külföldi lap az angol–francia jegyzéket az 1914. évi Szerbiának 
küldött ultimátumhoz hasonlította. A fasiszta La Tribuna hangsúlyozta, hogy 
akkor a trónörökös meggyilkolása miatt küldtek hasonló hangnemű jegyzéket, 
most meg az osztrák szocialisták feljelentése miatt, amely nyíltan a kisantant 
szolgálatában állt. A legitimista Pethő Sándor politikus szerint „Ausztria 
olyan ultimátumot kapott Franciaországtól, amelyhez képest a kettősmonar-
chia hajdani jegyzékének szövege Szerbiához, egy rokokó-gavallér cukrozott 
udvariassága és tapintatossága.”35 A berlini sajtóvisszhangban is általános 
érvényű megállapításnak minősült, hogy Franciaország képmutató volt a 
versailles-i békék idején, ugyanis sűrűn hangoztatta Ausztria bűnösségét az 1. 
világháború kirobbanása miatt. Ezzel szemben 14 évvel később ugyanazt a 
diplomáciai eszközt használta, mint amit annak idején annyira megvetett.36 

Ausztria, és ezen belül a Dollfuss-kormány helyzetével is több cikkben 
foglalkoztak. Kétféle álláspont alakult ki. A liberális és a konzervatív lapok 
leginkább az osztrák liberális Neue Freie Presse megállapítását vették át. 
Eszerint Ausztria minden körülmények között a semlegességre törekedett, és 
ez az ultimátum nem szolgálja a hirtenbergi ügy békés elrendezését. „Már 
pedig rongyos 50.000 fegyver javítása miatt nem volna szabad olyan fontos 
érdeket megsérteni, mint aminő Ausztria erkölcsi létalapja.”37 A sajtó az oszt-
                                                           
33 Fenyegető hangú jegyzékkel támadtak Ausztriára. Friss Újság, 1933. február 19. 5. 
34 Újabb kavarodás a hirtenbergi ügyben. 8 Órai Újság, 1933. február 19. 3. 
35 PETHŐ Sándor: Ultimátum Ausztriához. Magyarság, 1933. február 19. 3. 
36 Ausztria még nem döntött a francia ultimátum sorsáról. Nemzeti Újság, 1933. február 19. 2. 
37 Példátlanul éles francia ultimátum Ausztriához a hirtenbergi fegyverek ügyében. Új Nemzedék, 
1933. február 19. címlap 
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rák kancellár pozícióját kétféleképpen ítélte meg. A baloldali (Arbeiter Zei-
tung, Népszava), a liberális Az Újság, a legitimista Magyarság és a keresztény 
Nemzeti Újság is biztosnak vélte, hogy Dollfuss csak lemondással válaszolhat 
erre a jegyzékre, sőt, már az utódját is kikiáltották, Ernst Streeruwitz volt 
kancellár személyében. Míg a baloldali lapok meg is indokolták a lemondás 
okát, addig a többi újság csak közölte ezeket az elképzeléseket, és nem fűzött 
hozzá kommentárt. Az Arbeiter Zeitung szerint az osztrák kormány könnyel-
műsége vezetett a jegyzékhez. A lap véleménye szerint nem ülhet olyan kor-
mány Ausztria élén, amelyeket Friedrich Mandl „heimwehrmandeln”-ai38 
irányítanak.39 A legmegfelelőbb az lett volna, ha Ausztria az ügy kipattanása-
kor azonnal visszaküldte volna a fegyvereket a feladónak.40 A Népszava is 
osztotta a külföldi baloldali lapok véleményeit, ezen felül kárörvendően nyi-
latkozott a hitlerista és fasiszta újságok „toporzékolásáról.”41 A liberális lapok 
többsége szerint Dollfuss csak nehéz helyzetbe került, és ebből kifolyólag a 
jövője is bizonytalan, ám nem említették meg a kancellár távozásának lehető-
ségét. 

Anglia helyzetével is kiemelkedően foglalkoztak a magyar lapok. Ang-
liában általános elképedés fogadta a jegyzék visszhangját, a hivatalos körök 
kijelentették, hogy a dokumentum nem ultimátum. Az angol újságok az 
Olaszországban és Franciaországban kialakult légkörről tudósítottak. A kon-
zervatív The Times hangsúlyozta, hogy Olaszország szerint Franciaország és a 
kisantant a fő bűnösök, Anglia csak asszisztált. A konzervatív The Morning 
Post római levelezője azt állította, hogy a francia kormány továbbra is he-
lyesnek tartja a jegyzék elküldését, mivel a fegyvercsempészés ellen harcolni 
kell.42 Az angol kormány felelősségét teljes mértékben kizártnak tekintették, 
és ezt a felfogást a magyar lapok is osztották. 

Látható, hogy a nemzetközi sajtó általános felháborodással fogadta az 
Ausztriának benyújtott második angol–francia jegyzéket. Olaszország nem-
csak a sajtón keresztül, hanem a diplomácia színterén is nyomást gyakorolt, 
elsősorban Angliára. 1933. február 18-án tárgyalt Dino Grandi londoni olasz 
nagykövet és Sir John Simon angol külügyminiszter a hirtenbergi ügyről. 
Grandi elmondta, hogy Olaszországot megdöbbentette a Foreign Office visel-
kedése. Az olasz nagykövet szerint az utóbbi pár hónapban a közép-európai 

                                                           
38 A heimwerhmandeln kifejezés egy szójáték, amely a heimwehr és a „mandel” (mandula) szavakból 
tevődik össze. Feltehetőleg Mandl és a Heimwehr parlamenti kapcsolataira utalt. 
39 Französisches ultimatum wegen Hirtenberg. Arbeiter Zeitung, 1933. február 19. 1. 
40 A hirtenbergi ügy ideje alatt az osztrák kormány több alkalommal is arra kérte Mussolinit, hogy a 
fegyvereket szállítsák vissza Olaszországba, azonban az olasz diktátor ezt nem engedélyezte. 
41 Ausztriában Dollfuss kancellár gyors bukásával számolnak. Népszava, 1933. február 19. 2. 
42 Sárba tiporja Ausztria önállóságát a francia ultimátum. Függetlenség, 1933. február 19. 1–2. 



CSÁSZÁR ILDIKÓ 
 

52

helyzet rendkívülien elmérgesedett, ugyanis a kisantant és Párizs kormányai 
aktivizálták a magyar-és olaszellenes propagandagépezetüket. Véleménye 
szerint az utóbbi napok híresztelései (Herriot-féle repülőgépek, olasz–
magyar–német egyezmény) azt a célt szolgálták, hogy a kisantant új politikai-
katonai szövetsége legitimitást nyerjen. Grandi provokatívan megjegyezte, 
hogy a hirtenbergi ügyben Anglia Franciaország és a kisantant „utánfutója” 
volt. Sir John Simon ezt kikérte magának, sőt azt állította, éppen a Foreign 
Office volt az, aki mérsékletességre intette azokat, akik a jegyzéket kemé-
nyebben akarták megfogalmazni. Az angol külügyminiszter úgy látta, hogy 
még mindig Anglia és Olaszország azok, akik a stabilitást garantálni tudják 
Európában. Anglia nem szeretné elveszíteni az olasz barátságot, éppen ezért 
Simon azt üzente Grandin keresztül, hogy ha Mussolininak bármilyen megol-
dási javaslata van a botrány rendezésére, szívesen fogadja azt.43 

1933. február 21-én a bécsi újságok egyöntetűen kijelentették, hogy 
Ausztria nem teljesítheti a jegyzék követeléseit. A bécsi keresztényszocialista 
Montagsblatt Ausztria semlegességének felmondását is kilátásba helyezve: 
„Ebben az esetben azonban sohasem fogja elfelejteni, hogy a német biroda-
lomban 60 millió testvér él, akik a világháborúban Ausztria mellett súlyos 
véráldozatokat hoztak, és akikkel Ausztriát több százéves közös történelmi 
kapcsolat fűzi össze”– utalt az Anschlussra.44 

Néhány magyar lap (8 Órai Újság, Az Est, Magyarság, Nemzet Szava) 
a berlini újságok feltűnő cikkeit közölte. A Berliner Börsenzeitung azt han-
goztatta, hogy a hirtenbergi ügynek rá kell döbbentenie Ausztriát: így végző-
dik minden „francia kaland”. A lap szerint az osztrákoknak két lehetséges 
alternatívájuk van: vagy folytatják az eddigi lausanne-i politikát, amely fo-
lyamatosan zsákutcába vezetett, vagy elfogadják a németek támogatását, 
hiszen tőlük is megkaphatják a pénzügyi kölcsönt. A konzervatív Deutsche 
Tageszeitung egészen elképesztő hírrel állt elő. Állítása szerint Beneš 
kényszerítette Angliát arra, hogy lépjen fel erélyesebben a hirtenbergi ügy-
ben, mert ha nem így tesz, akkor a genfi leszerelési konferencián tüntetést fog 
szervezni a szövetségben álló államokkal. Miután az angolok nem akartak 
szembekerülni Mussolinivel, folytatja a lap, kiválasztották a „Beneš által 
megvádolt három állam” közül a leggyengébbet, és emiatt küldték pont 
Ausztriának a jegyzéket. „Valóban szomorú adujáték Nagy-Britannia Cseh-
ország vontatókötelén”– jegyezte meg a lap.45 
                                                           
43 I documenti diplomatici italiani (továbbiakban DDI). 7. s. XIII.k.112.dok. Rome, Libreria dello 
Stato, 1989. 116–118.  
44 Ausztriának vissza kell utasítani a francia jegyzék hangját és tartalmát. Budapesti Hírlap, 1933. 
február 21. címlap 
45 Az antant lealázó ultimátumát nem fogadhatja el Ausztria. Az Est, 1933. február 21. 11. 
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1933. február 20-án Dino Grandi újra tanácskozott Sir John Simon 
külügyminiszterrel. Az angol miniszter elfogadta azt az olasz javaslatot, hogy 
a fegyvereket kijavításuk után visszaszállítják Olaszországba. Emellett a két-
hetes határidőt is eltöröltette, illetve esküvel sem kell deklarálni a visszaszál-
lítás megtörténtét, elegendő vámhatósági bizonyítványokkal tanúsítani azt.46 
Simon ezzel elintézettnek tekintette a hirtenbergi ügyet, és eltekintett az oszt-
rák kormány válaszától. 

„A jövő történelemtudósai majd elbírálhatják, hogy milyen volt az a 
diplomácia, amelynek iskolapéldáját szolgáltatja ez a brutális hangú jegy-
zék.”– írta a Berliner Börsenzeitung a második angol–francia jegyzékkel 
kapcsolatban 1933. február 19-én.47 Tanulmányomban nem bírálni, hanem 
bemutatni akartam a jegyzék körül kialakult visszhangot. 

Összegzésképpen kijelenthető, hogy a legtöbb vizsgált magyar újság az 
incidens tetőpontjáról, a második angol–francia jegyzékről tudósított. Ezután 
szinte minden nap foglalkoztak a fegyverszállítási botránnyal. 

Megállapítható továbbá, hogy a hirtenbergi ügyet összekapcsolták az 
európai politikában folyamatosan fennálló neuralgikus pontokkal. A sajtó-
visszhang is kitűnően érzékelteti, hogy az angol–francia jegyzék beindította a 
magyar revízió melletti propagandagépezetet, a hirtenbergi ügyet összekötöt-
ték a magyar sérelmekkel. A lapok a fegyverszállítási botrány eszkalálódásá-
ért egyöntetűen Franciaországot és a kisantantot hibáztatták, míg Anglia sze-
repét elbagatellizálták. 

Túlnyomó többségben a bécsi, német és olasz újságok híradásai jelen-
tek meg a magyar újságok hasábjain. A magyar külpolitikai orientáción túl 
azért is támaszkodtak ezen országok sajtóanyagaira, mert a hirtenbergi ügy 
kapcsán Németország és Olaszország is a revízió szükségességét hangoztatta. 
Alkalmat adott arra, hogy a versailles-i békéket kritizálják, és rámutassanak a 
nagyhatalmak hibáira. Egyes lapok megoldási javaslatokkal álltak elő az ügy-
gyel kapcsolatban, például a nyilas Nemzet Szava az Anschluss meglépésére 
szólította fel Ausztriát.48 

A vizsgálat során nyilvánvaló vált, hogy a magyar lapok tudósítása 
szerint a második angol–francia jegyzéket több európai problémával is össze-
függésbe hozták: az 1914. évi Szerbiának küldött ultimátummal, a versailles-i 
békék igazságtalanságával – tehát a revízió szükségességével –, továbbá 
Franciaország fegyverkezésével és az Anschluss-szal. 
                                                           
46 DDI 7. s. XIII. k. 115. dok. 119. 
47 Nagy felháborodás Olaszországban és Németországban a hirtenbergi fegyverügyben Ausztriához 
intézett francia jegyzék miatt. Az Újság, 1933. február 19. 3. 
48 A francia jegyzékre csak egy válasz lehet: Ausztria csatlakozik Németországhoz. Nemzet Szava, 
1933. február 21. 2. 
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A hirtenbergi ügy mellett számos más probléma is borzolta az európai 
kedélyeket, például Adolf Hitler hatalomra kerülése, a genfi leszerelési konfe-
rencia nehézségei és a mandzsúriai kérdés, így a fegyverszállítási botrány 
másodrangúnak számított a nemzetközi politikában. A megvizsgált magyar 
lapok tudósításai szerint viszont kiemelkedő helyen szerepelt a hirtenbergi 
eset, ezen felül a második angol–francia jegyzéket több újság is címlapon 
szerepeltette. 

A vizsgálat során szembeötlő volt, hogy a második angol–francia jegy-
zék nyilvánosságra hozatala után mind Franciaország, mind Anglia visszavo-
nulót fújt. Nem találtam diplomáciai iratot, amely alátámasztaná, hogy a fran-
cia vagy az angol kormány azért lépett volna vissza a követelésektől, mert 
megijedt a sajtóvisszhangtól. Sir John Simon többször is hangoztatta, hogy 
meglepődött a jegyzék ekhóján, de ennél többet nem mondott. Azonban úgy 
gondolom, hogy a lapok indulatos cikkei mindenképpen hozzájárultak az 
angol–francia visszakozáshoz. 

Az 1930-as évek első felében Olaszország dominanciája kétségtelen 
volt a nemzetközi téren. A Grandi-Simon beszélgetésből is tisztán kivehető, 
hogy Angliának szüksége volt Olaszországra, mégpedig a növekvő német 
veszély miatt.49 Mégis úgy látom, hogy ez a fegyverszállítási botrány fontos 
szerepet játszott a magyar–olasz–osztrák kapcsolatok fejlődésében, ugyanis 
Dollfuss több alkalommal is megtörhetett volna, hiszen mind a bel-, mind a 
külpolitikában szorult helyzetbe került, ahogy azt a sajtó is tükrözte. Úgy 
vélem, a hirtenbergi fegyverszállítási incidens volt az első olyan nemzetközi 
esemény, ahol Ausztria bebizonyíthatta megbízhatóságát Olaszország és Ma-
gyarország számára. Ráadásul az is kiderült, hogy Anglia és Franciaország 
annyira tartottak a „German Octopustól”, hogy inkább szemet hunytak a 
tiltott fegyverszállítások felett csak azért, hogy Mussolini támogatását meg-
tarthassák. 

„Sok hűhót csaptak semmiért. Egy sereg hadizsákmányból eredő ócska 
fegyver, amelyet jó karban helyezés végett az előállító gyárba küldtek, való-
ban nem érdemli meg a riadót, hogy megszegték a békeszerződést és merény-
letet követnek el a béke ellen, mert éppen az a sajtó adott ennek legnagyobb 

                                                           
49 ARDAY Lajos: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Mundus, Budapest, 2005. 78. 



EGY KÍNOS JEGYZÉK ÉS ANNAK SAJTÓVISSZHANGJA 
 

55 

visszhangot, amely békeszeretőnek nevezi magát.”50– így összegezte röviden 
az olasz kormány a hirtenbergi fegyverszállítási botrány visszhangját. 

                                                           
50 A hirtenbergi ügy végleg elintéződött és nem kerül a Népszövetséghez. Pesti Hírlap, 1933. február 
23. 6. 



 
 
Csík Tamás 

A „ SEMLEGES KERÜLETEK”  ÉS A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK  
A DUALIZMUS KORÁBAN  

 
A dualizmus kori képviselő-választási rendszer alapvonásai jól ismertek, és a 
választási visszaélésekről is számos tanulmány született már, így ezek részle-
tes bemutatását mellőzzük.1 Ezen belül sokkal inkább egy kisebb részterületre 
koncentrálunk. Ennek kapcsán magyarázatra szorul a címben szereplő rejté-
lyes, idézőjeles kifejezés is. 

„A szinte teljesen nemzetiségi területeket jelölő kormánypárti <patkó-
ban> helyezkedik el az ellenzéki <tengely>, s a kettő között, mintegy puha 
ütközőzónaként húzódnak azok a területek, amelyeknek politikai magatartása 
ambivalens volt, azaz egyfajta sajátos <váltógazdaságot> képviseltek politi-
kai véleménynyilvánításuk tartalmában. A választási eredmények négy évtize-
des sora (1869-tól 1910-ig) azonban azt mutatja, hogy – legalábbis logikailag 
                                                           
1 A témában talán Gerő András műve a legismertebb (GERŐ András: Az elsöprő kisebbség. Népképvi-
selet a Monarchia Magyarországán. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988.), egyben a legátfogóbban és 
legrészletesebben mutatja be a választási rendszert a vizsgált korszakban. Szabó Dániel szintén részle-
tes kutatásokat végzett a témában, parlamentarizmus-történeti művében Gerő András könyvéhez 
majdnem hasonló részletességgel, de kisebb terjedelemben mutatja be a kiegyezés után korszak 
választásai rendszerét (BOROS Zsuzsanna–SZABÓ Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–
1944). Korona Kiadó, Budapest, 1999.). A választási visszaéléseknek egyik szerző sem tulajdonít 
akkora jelentőséget, hogy bármelyik választás országos végeredményét lényegében befolyásolták 
volna, egy-egy mandátum múlhatott rajtuk (GERŐ András: Dualizmusok. A Monarchia Magyarorszá-
ga. Új Mandátum, Budapest, 2010. 42., BOROS Zs.–SZABÓ D. 1999. 132., 135.). A fenti szerzők 
megállapításaival nem száll szembe Varga Lajos, azonban kiemeli, hogy a kisebb anyagi lehetőségek 
és a kormánybefolyás alatt álló közigazgatás erősen korlátozták az ellenzék mozgásterét a választási 
visszaélések terén (VARGA Lajos: Országgyűlési választások a dualizmus korában. In: Parlamenti 
választások Magyarországon 1920–1998. Szerk. FÖLDES György–HUBAI László. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 1994. 32.) A nemzetiségi kerületek választói magatartásához lásd: SZENDREI Ákos: A 
Román Nemzeti Párt választási szereplése, 1905–1910. Multunk, 2006. 2. sz. 54–90. 

Bár a visszaélések kérdését külön nem vizsgálták, de igen sokrétű adatokkal szolgál az 1945 
előtti választásokhoz Ruszkai Miklós 1959-es tanulmánya (RUSZKAI Miklós: Az 1945 előtti választá-
sok statisztikája. Történeti Statisztikai Közlemények, 1959. 3. sz. 11–57.). Szabó P. Csaba csak egy 
szűkebb időszakot vizsgált a századfordulóra koncentráló tanulmányában (SZABÓ P. Csaba: A század-
elő magyar választási rendszerének néhány problémája. AETAS, 1986. 4. sz. 66–117.). A századelő 
valóban élesen vetette fel nem csak a választási visszaélések kérdését, de – főként 1906 után – a 
választójog reformjának ügyét is, mely ezt követően már visszavonhatatlanul a politikai élet fő 
kérdései közé került. 

Sajátos és egyben modern szempontból tanulmányozta a hazai választásokat Hajdú Zoltán, 
aki választási földrajzi szempontból vizsgálta főként az 1920 utáni időszakot. Véleménye szerint az 
1918 előtti választások nehezen elemezhetőek ebből a szempontból, mivel nem pártokhoz köthető 
értékrendszerek alapján döntöttek a szavazópolgárok, sokkal inkább a családi szocializáció volt a 
meghatározó (HAJDÚ Zoltán: A 20. századi magyar parlamenti választások választási földrajzi 
kérdései. Múltunk, 2006. 1. sz. 148.). 
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– ott volt, ott lehetett értelme a lélekvásárlásnak, ahol a <puha> körzetek 
találhatóak, ahol tehát néhány száz szavazat megvásárlásával az amúgy is 
ambivalens politikai karakterből az egyik lehetőséget lehet kiugratni.”2 Ha a 
tanulmány mellékleteként közölt választási térképekre tekintünk, azonnal 
igazolást nyernek a „patkó” és a „tengely” kifejezések (az eltérő szóhasználat-
ra, a „puha” helyett „semleges” kerület, később még visszatérünk). Számunk-
ra viszont sokkal érdekesebb ezúttal a neves szerző logikai következtetése. A 
megfogalmazás alapján úgy tűnik, hogy Gerő András nem kutatta részletesen 
a „puha” körzeteket, könnyen lehet műve célkitűzése (egy átfogó monográfia 
a korabeli választási rendszerről), vagy amiatt, mert átlátta azokat a nehézsé-
geket, amelyek a választási visszaélések helyének meghatározásához kapcso-
lódnak. 

Nehézségből márpedig akad jó néhány. Minden egyéb magyarázat nél-
kül is könnyen belátható, hogy nem lehet az összes egykori választási csalás-
nak a nyomára bukkanni. Ha a forrásokat vizsgáljuk, akkor a korabeli sajtó 
útján csak egy, a saját szempontjainak megfelelően kialakított képet kapha-
tunk a kérdésről. A memoárok, emlékiratok száma viszont túlságosan kicsi, és 
csak esetlegesen emlékeznek meg egy-egy visszaélésről. Talán akkor járunk 
el a leghelyesebben, ha az országgyűlés (1899-től a királyi kúria) elé terjesz-
tett választásokkal szembeni kérvényeket vizsgáljuk.3 Természetesen a visz-

                                                           
2 GERŐ A. 1988. 79. 
3 A képviselőház házszabályait gyakorlatilag minden ciklusban külön kiadták, de a választási vissza-
élések feletti döntőbíráskodás, képviselők igazolása kapcsán nem sok változás történt bennük. Ezek 
elérhetők az országgyűlési könyvtár honlapján is Online: 
www3.arcanum.hu/hazszabaly/opt/a081030.htm?v=pdf&a=start – 2013. március 15. Általános sza-
bály volt, hogy 9 bíráló bizottságot választottak minden ciklus elején (ezek nem azonosak az igazoló 
bizottságokkal, melyek feladata a bíráló bizottságok munkája után a képviselők igazolása). A megbízó 
leveleket (azonos a választási jegyzőkönyvvel) a bíráló bizottságok négy csoportra sorolták. Az A 
csoportba a tartalmilag és formailag kifogástalan, kérvénnyel meg nem támadott képviselők kerületek; 
a B csoport a formailag, tartalmilag kifogásolható megbízóleveleket tartalmazta; a C csoport a kér-
vénnyel megtámadott (de formailag megfelelő) megbízóleveleké volt; míg az utolsó csoportba (D) 
kerültek a sem formailag, sem tartalmilag nem megfelelő választási jegyzőkönyvek, melyek ellen még 
kérvényt is adtak be valamilyen választási visszaélés miatt. 

A kérvények benyújtásának szigorú feltételei voltak. Az eljárási költség, 1000 Ft volt a legsú-
lyosabb kitétel, a határidő a Ház megalakulását jelentette: eddig kellett a választások elleni beadvány-
oknak megérkeznie (időközi választások esetén 30 napon belül). 

Az 1899. évi 15. az országgyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról szóló törvény a 
választási visszaélések miatt már régi követelése volt a parlamenti ellenzéknek. A törvény 1.§-a 
leszögezi, hogy a választások feletti bíráskodás továbbra is a képviselőházat illeti meg, azonban a 3.§. 
részletesen leírja mindazokat az eseteket is, melyekben a királyi kúria az illetékes. Ezzel együtt nehéz 
lenne tagadni, hogy a különféle választási visszaélések felsorolása soha nem lehet teljes (ahogy az 
emberi fantázia „gondolati termékeit” sem lehet kategorizálni). 

A törvény szintén szabályozta a kúria előtti eljárást, ezzel jelentősen szűkítve a jogorvoslat 
lehetőségeit. Az egyik legfontosabb feltétel ismét az eljárási díj volt (3000 kr.; 27.§.), de itt is komoly 
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szaélések teljes száma még így sem mutatható ki. Az 1899. évi 15. törvény-
cikk és a házszabályok szerint is szigorú feltételei voltak a kérvények benyúj-
tásának. Bár minden választás elleni beadvány megtalálható a Magyar Nem-
zeti Levéltár Magyar Országos Levéltárában, de ezek részletes 
tanulmányozása ebben az esetben nem vezetne eredményre.4 Egy ilyen kuta-
tás akár éveket is igénybe vehet, és még egy-egy eset kapcsán sem dönthető el 
világosan, hogy valóban történt-e – a kor értelmezése szerint is annak minő-
sülő – választási visszaélés. Szintén tanulságos, amikor a korabeli politikai 
élet neves személyiségeinek megválasztása ellen beadott kérvénnyel találko-
zunk. Szinte önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy a nagy név bukása mek-
kora presztízsértékkel bírhatott egy kevésbé jelentős ellenjelölt számára, így 
már maga a visszaélés megtörténte is kérdéses lehet. A kutatás korlátai miatt 
jobb ha elfogadjuk, hogy utólag nem lehet igazságot tenni (ez egyébként sem 
a történész feladata). Mindezek figyelembe vételével egy-egy esettanulmány-
nak még így is helye lehet a publikációk között. 

A fenitek miatt kísérletünk felfogható egy kezdő lépésnek is a kerüle-
tek politikai karakterének – minden bizonnyal nem minden tanulság nélküli – 
vizsgálatában. Megkönnyíti helyzetünket, hogy minden országgyűlési ciklus 
kezdetén (általában a harmadik üléstől) a képviselőházi naplók folyamatos 
tájékoztatást nyújtanak a kérvények sorsáról.5 Azonban még a meglévő korlá-
tokat is tovább szűkítenénk, ha nem vennénk számba az időközi választásokat 
(az ellenük beadott kérvények felkutatásához mindenképpen tanulmányozni 
                                                                                                                                    
korlátot jelenthetett a 30 napos határidő (a választástól számítva; 20.§.), praktikusan a szükséges 
anyagiakat ennyi idő alatt kellett előteremteni. A kúria azonban még ekkor is dönthetett úgy, hogy 
formai hiányosságok miatt egyáltalán nem is tárgyalja az ügyet (31.§.). A végső döntés továbbra is a 
képviselőház kezében maradt, hiszen a megválasztottak igazolásáról ők döntöttek, így az ügyeknek 
1899 után is nyoma van a képviselőházi naplókban. A törvény szerinti legsúlyosabb esetekben (bár a 
kúria is vizsgálta ezeket az ügyeket) szintén a képviselőház határozott: nagyon súlyos visszaélés 
esetén akár a választókerület képviselő-küldési jogát is felfüggeszthették. 

Teljesen más szempontot érint, de a jogszabály ismét biztosította az adóhátralékosok számára 
a szavazati jogot (amennyiben adott év április 15-ig befizetik meglévő tartozásukat; 141.§.), ezzel 
némileg növelve a választópolgárok számát. 
4 Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára K 2 (Képviselőház és nemzetgyűlés, elnöki és 
általános iratok). A választások elleni kérvények évenként vannak elhelyezve a különféle csomókban, 
repertórium segítségével kutathatóak. 
5 A képviselőházi naplók a legtöbb esetben csak a megtámadott mandátummal rendelkező képviselők 
nevét közölték, így további kutatás volt szükséges a választás helyének és az érintett pártnak a megál-
lapításához. Ehhez nagy segítség volt az országgyűlési almanachok sorozata, ami 1884-től elérhető az 
Országgyűlési Könyvtár honlapján Online: www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach.html – 2013. 
március. Többek között ezek alapján állította össze Ilonszki Gabriella is képviselőkről szóló művének 
adatbázisát, mely az összes lényeges információt tartalmazza táblázatos formában a honatyákról 
(ILONSZKI Gabriella: Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. században. CD melléklet. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.). Az 1884 előtti képviselőket illetően a képviselőházi naplók 
részletes tanulmányozására volt szükség a további információk megszerzéséhez. 
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kellett az összes kötet végén található mutatókat is). Az 1874-es választójogi 
törvény utáni első (1875-ös) és a Monarchia korszakának utolsó (1910-es) 
képviselő-választása közti időszakban 179 választókerületből érkezett válasz-
tás elleni kérvény. Ez természetesen nem az összes kérvényt jelenti, mivel 
egy helyen többször is történhetett visszaélés, sőt, voltak olyan térségek, me-
lyek valósággal vonzották a próbálkozókat.6 

A 179 kerületből 60 hagyományosan kormánypártinak (szabadelvű 
vagy munkapárti), 30 függetlenséginek, 89 pedig semlegesnek tekinthető.7 Ez 
alapján úgy tűnik valóban igaz a bevezetőben lévő idézet második fele, de 
legalább ennyire érezhető a puszta számok sematikus és semmitmondó jelle-
ge. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy egy kerület (a semlegeseket 
leszámítva) nem csak a kormánypárthoz vagy a függetlenségi ellenzékhez 
tartozhatott. 

Ha az egyes korabeli pártcsoportokat vizsgáljuk, érdekes eredményre 
juthatunk. Amennyiben a szabadelvű, az alkotmánypárti (1906 és 1910 között 
kormánypártként) és a nemzeti munkapárti képviselőket egy csoportnak vesz-
szük. Amennyiben a függetlenségi képviselők csoportját is tágan értelmezzük, 
és hozzávesszük a pártból hol kivált, hol ahhoz ismét csatlakozott honatyák 
különféle tömörüléseit.8 Ha ugyanígy teszünk a jobboldali ellenzék esetében 

                                                           
6 Az egyes esetek, kerületek vizsgálata ezúttal nem feladatunk, de minden bizonnyal érdemes lenne 
megvizsgálni a csongrádi kerületet, ahonnan négy kérvény is érkezett (1884, 1892, 1896, 1901). 
Szinte azonnal felmerül, hogy az esetek nem köthetőek-e egy „notórius választási csalóhoz”. Nem 
tudni, Hock János rekordja (három választási visszaélés) mennyiben köszönhető a térség „politikai-, 
társadalmi klímájának” (a csongrádi, 1892-es eset nélkül Hock visszacsúszott volna a „csak két vá-
lasztáson próbálkozók” nyolc fős csoportjába), vagy inkább fordítva: Csongrád lett volna egyszerűen 
harmadik tagja azon településeknek, ahol három visszaélés történt. A következő választáson, 1896-
ban, Gajári Ödön nevétől lehetett hangos a helyi közélet, neki sem ez volt az első eset: 1884-ben 
Dunapatajon került hasonló helyzetbe. Az iróniát félretéve is lehet szemlélni a kérdést, és feltételezni, 
hogy a helyi társadalmon belüli konfliktusok vagy maga a véletlen eredményezték a kétes dicsőséget. 
7 A kerületek politikai karakterének meghatározásához véleményünk szerint a Ruszkai Miklós tanul-
mányához készült térkép használható a legjobban (RUSZKAI M. 1959. 52.). Bár Gerő András is közöl 
hasonló térképeket (GERŐ A. 1988. 76–77.; UŐ: Dualizmusok. A Monarchia Magyarországa. Új 
Mandátum, Budapest, 2010. 43.), azonban az előbbi szerző sokkal részletesebben jelezte a kerületek 
karakterét. Bár Ruszkai Miklós csak hét választás alapján állította össze térképét (1878–1906), míg a 
másik szerző az összes választást tekintetbe vette, de részletessége miatt mégis helyesebb Ruszkai 
1959-es művét használni. 
8 A következő politikai csoportosulások sorolhatók ide: Függetlenségi és 48-as Párt, Országos Anti-
szemita Párt, Ugron párt (Ugron frakció vagy Szederkényi párt), Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt. 
A függetlenségi erőknek természetesen több csoportja is volt, melyek időnként kiváltak az anyapárt-
ból (vagy ismét csatlakoztak ahhoz), de a választási visszaélések kapcsán velük nem találkoztunk. A 
függetlenségi pártokkal kapcsolatban lásd: SZENDREI Ákos: A dualizmuskori függetlenségi ellenzék 
történetének vázlata. Kritischen Zeiten, 2012. 3–4. sz. 2–20. Az antiszemiták esetében lehet vitatkozni 
a kategorizáláson, de azt nehezen lehet vitatni, hogy leginkább a függetlenségiekhez álltak közel, így 
ide soroltuk őket. 
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(a Sennyey Pálhoz, később Apponyi Alberthez köthető konzervatív tömörü-
lés,9 illetve a néppárt sorolható ide), és a párton kívüli és nemzetiségi jelölte-
ket is egy csoportnak tekintjük,10 akkor tovább árnyalhatjuk a fenti képet. A 
politikai erők csoportosítása meglehetősen önkényes és vitatható eljárás, 
azonban ha nem akarjuk, hogy az eredmények szétforgácsolják az összképet, 
akkor hasznosnak bizonyulhat. Természetes ismertetjük az eredményeket 
egyes pártok, politikai csoportok szerint is. Habár még a választott módszerrel 
sem mutatható ki a kerületek politikai karaktere, de az biztosítható, hogy a 
képviselőjelöltek megválasztása ellen benyújtott kérvények számának alaku-
lását ne csak az esetleg valóban megtörtént választási visszaélésekkel (mint a 
fenti számok önmagukban sugallhatnák), hanem a politikai élet alakulásával 
(új törvények meghozatala, új pártok alakulása, stb.) is összefüggésbe hozzuk. 

A táblázat adatai között talán a leginkább feltűnő, hogy a választási 
visszaélések szempontjából hírhedt 1896-os évben nem találunk kiugró érté-
ket, bár – mint utaltunk rá – könnyen lehet, hogy a mandátumok elleni kérvé-
nyek jelentős része el sem jutott a képviselőházig. Nem így a „törvény, jog és 
igazság” jelszavával fellépő Széll Kálmán miniszterelnöksége alatt tartott 
választásokon. Hogy 1901-ben a kérvények mekkora hányada került végül a 
kúria elé, arról továbbra sincs tudomásunk, viszont valószínű, hogy a komp-
romisszumkészségéről híres kormányfő nem volt aktívabb elődjénél, báró 
Bánffy Dezsőnél a szabadelvű jelöltek megválasztása körüli illegális tényke-
désben. (Ugyanez nyilván elmondható a felügyelete alatt működő közigazga-
tásról is.) Nincs lehetőségünk, hogy részletesen kutassuk a konkrét esetet, de 

                                                           
9 A Sennyey vezette csoportosulást leginkább Jobboldali Ellenzékként emlegették (1870-es évek). 
Később, Apponyi irányítása alatt a korabeli pártokhoz képest is laza szerkezetűnek mondható tömörü-
lés Egyesült-, majd Mérsékelt Ellenzékként lett ismert. A század végén (1891-ben) rövid kilenc évre 
váltottak nevet (Nemzeti Párt), de 1900-ban egyesültek a kormányerőkkel. A kormánypárti lét is csak 
rövid ideig tartott, 1903-ban Apponyiék kiléptek a szabadelvű képviselőcsoportból, hogy az ellenzéki 
összefogás korszakában ismét létrehozzák a Nemzeti Pártot, 1905 decemberében már a függetlenségi-
ek között találjuk őket. 
10 A dualizmus kori nemzetiségi jelöltek nem csak saját pártjuk színeiben indultak a választásokon. Ez 
nagyrészt függött attól is, hogy egyáltalán működött-e (aktív volt-e) az adott politikai erő. A nemzeti-
ségi pártok aktivitása főként az 1890-es évektől erősödött meg, de még így is kérdéses, hogy képvise-
lőjelöltjeiket csak saját pártjaik körében kell-e keresnünk. Legalább ekkora esély volt rá, hogy függet-
len jelöltként vagy kormánypártiként indultak a választásokon. A szabadelvűek politikája 
mindenképpen elfogadhatóbbnak tűnt azon nemzetiségi politikusok számára, akik úgy látták, hogy 
nemzeti pártjaik nem tudnak érvényesülni az adott politikai viszonyok között. Részletesen nem ele-
meztük, de a szabadelvű jelöltek megválasztása elleni kérvény több esetben nemzetiségi politikusra 
vonatkozhatott. A nevek alapján sokszor nehéz eldönteni az etnikai hovatartozást, illetve, hogy az 
illetőnek mi volt a valódi célja a kormánypárti jelöltséggel, így a kérdés tisztázása további kutatást 
igényel. A független jelöltek esetében sokkal inkább egy „nem szívesen látott” politikai erőhöz (pl. az 
1893-as memorandum-per után betiltott Román Nemzeti Párthoz) való tartozás látszatát igyekezhettek 
leplezni. 
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elképzelhető, hogy az 1899-es (választási bíráskodásról szóló) törvény körül 
találjuk a magyarázatot. Könnyen lehet, hogy a kúriai bíráskodás politikától 
kevésbé befolyásolt rendszere nagyobb teret engedett a visszaélések felderíté-
sének, így több lehetett pl. a formai okok miatt vissza nem utasított kérvény 
is. Tudjuk, illúziónak bizonyult a választási bíráskodás új formájához fűzött 
remény. Mint a táblázat értékei mutatják, az 1901-es választás csak egy kivé-
teles eset volt. A kormány gyakorolhatott kisebb nyomást a közigazgatásra, 
így jobban érvényt lehetett szerezni az 1899. évi 15. törvény rendelkezései-
nek. De vajon lehet-e, hogy nem is volt olyan kiugró az 1901-es érték? Lehet, 
hogy a 46 megtámadott szabadelvű mandátum sokkal közelebb áll a vissza-
élések valós számához, szemben a korábbi vagy későbbi évek értékeivel? 
Mint fentebb jeleztük, végleges válasz nem adható a kérdésre. Mindenesetre a 
magas szám jelzi azt is, hogy a törvénytelen választási fogások számának 
nagy mértékű növekedése mögött nem feltétlenül egy párt tervszerű választási 
taktikája vagy általában a visszaélések állnak. 

A politikai élet más jelenségei szintén befolyásolhatták a kérvények 
számát, pl. az 1896-os választásokon. Ezúttal nem a kormánypártnál találunk 
kiugró értéket, hanem a jobboldali ellenzéknél (Országos Néppárt). Az egy-
házpolitikai küzdelmek légkörében, 1895-ben létrejött új politikai erő úgy 
tűnik veszélyesebb volt a kormányoldal számára, mint a hagyományos közjo-
gi választóvonal másik oldalán lévő – és már megszokott – ellenzék. Ezúttal 
egy szintén 67-es alapon politizáló párt állt szemben a kormánnyal, ami na-
gyobb veszélyt jelentett ebben a helyzetben, mint a programjuk miatt nem 
kormányképes függetlenségiek. Igaz, a néppárt konzervatív szellemisége és 
az egyházpolitikai törvényeket ellenző politikája miatt szintén nem kerülhetett 
kormányra. (Még Ferenc József is elismerte, hogy szükség van az állam és az 
egyház valamilyen szintű törvényes szétválasztására.) 

Ha a választások elleni kérvények időbeli megoszlása után rátérünk az 
érintett kerültek elhelyezkedésére, akkor láthatjuk, hogy távolról sem csak a 
kormánypárti „patkóban” voltak a „puha ütközőzónák”.11 A választási vissza-
élések helyszínei nem csak az eredeti térképen sötétebb tónusú függetlenségi 
kerületek körül helyezkedtek el, hanem azok közé mélyen benyomulva is 
láthatjuk a megtámadott mandátumok nyomait. Többek között a csongrádi 
kerület (ahonnan a legtöbb, 4 választás elleni kérvény érkezett; lásd 9. láb-
jegyzet) körül is csupa függetlenségi dominanciájú választókerület helyezke-
dett el. 

                                                           
11 A Ruszkai Miklós tanulmányából átvett térképen (RUSZKAI M. 1959. 52.) pirossal jelöltük a ha-
gyományosan függetlenségi kerületekben elkövetett visszaéléseket, a kék ugyanezt jelzi a kormány-
pártiaknál, a zöld pedig a semleges választókerületeket jelöli (1. kép). 
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Kormány-

párt 
Független-

ségi12 
Jobboldali 
ellenzék13 

Párton 
kívüli és 

nemzetisé-
gi14 

1875 15 2 3 0 

1878 3 3 1 1 

1881 7 5 0 1 

1884 9 1 2 0 

1887 9 4 2 0 

1892 8 4 3 0 

1896 11 6 11 1 

1901 46 7 8 2 

1905 5 2 1 4 

1906 7 9 3 8 

1910 4 3 1 1 

  
1. táblázat 

Választási visszaélések pártcsoportok szerint (a pártokhoz tartozó képviselőjelöltek meg-
választása elleni kérvények alapján) 1875–1910 

 
A térképre nézve így érthetővé válik az is, hogy miért használjuk a 

semleges kerület (zóna) kifejezést a Gerő András által használt „puha ütköző-
zóna” helyett. Ezek a kerületek sok esetben nem a hagyományosan kormány-
párti és függetlenségi kerületeket választották el egymástól. Az adott politikai 
                                                           
12 A Függetlenség Párt mandátumai ellen beadott kérvények: 1875: 2; 1878: 3; 1881: 5; 1887: 3; 1892: 
2; 1896: 3; 1901: 6; 1905: 2; 1906: 9; 1910: 2. Az Országos Antiszemita Párt mandátumai elleni 
kérvények: 1884: 1; 1887: 1; 1896: 1. Az Ugron-frakció képviselőjelöltjeinek megválasztásával 
szembeni kérvények: 1892: 2; 1896: 2; 1901: 1. A Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt megtámadott 
mandátumai: 1910: 1. 
13 A Sennyey Pál vezette Jobboldali Ellenzékkel szembeni kérvények: 1875: 3. Az Egyesült Ellenzék 
jelöltjeinek megválasztását kifogásoló kérvények: 1878: 1. A Mérsékelt Ellenzékkel szembeni kérvé-
nyek: 1884: 2; 1887: 2. A Nemzeti Párt jelöltjeivel szembeni kérvények: 1892: 3; 1896: 7 
Az Országos Néppárt képviselőjelöltjeinek megválasztását kifogásoló kérvények: 1896: 4; 1901: 8; 
1905: 1; 1906: 3; 1910: 1. 
14 Nemzetiségi képviselőjelölt megválasztása elleni kérvény: 1881: 1. Párton kívüli jelölt elleni kér-
vény: 1878: 1; 1896: 1; 1901: 2; 1905: 4; 1906: 8; 1910: 1. 
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szituáció, a helyi konfliktusok vagy a fellépő jelölt személye ugyanúgy ki-
élezhették a mandátumért folyó harcot; mint az, hogy egyik vagy másik párt 
terjeszkedési vágyát (a hagyományosan nem hozzá tartozó kerület megszerzé-
sét) a kortesek vagy a közigazgatás tudatosan akadályozni, illetve elősegíteni 
próbálták. Ezen túlmenően a „puha” kifejezés használata hangulatilag sem túl 
szerencsés olyan kerületek esetében, ahol a legmagasabb lehetett a választási 
csalások száma. Az ország központi területeit leszámítva még a Székelyföl-
dön és a Dunántúlon voltak főként azok a semleges kerületek, melyekben 
választási visszaélés nyomára bukkanhatunk. A térképet tovább elemezve 
észrevehető az is, hogy a függetlenségiek által dominált kerületek között az a 
30, ahonnan választások elleni kérvény is érkezett, elég magas értéket jelöl. 
Az egyértelműen függetlenségi kerületek nagy részében valóban látható a 
visszaélésre utaló piros jelzés. 

Bár a semleges kerületek voltak többségben, de ez félrevezető lehet, ha 
a zöld jelöléseket összehasonlítjuk a térkép jelmagyarázatával. A térkép alsó 
részén lévő magyarázatból kiderül, hogy 3 jelzést határoztunk meg hagyomá-
nyosan kormánypárti kerületre utalóként,15 3-at függetlenségire vonatkozó-
ként,16 a többit viszont a semleges kerületek közé soroltuk, habár van közöt-
tük olyan jelölés is, amely egyértelműen ellenzéki (de nem függetlenségi) 
kerületekre utal. A döntés háttere az volt, hogy a 67–48 közjogi választóvonal 
által többé-kevésbé végig dominált politikai életben a két nagy politikai tábor 
(kormánypárt és függetlenségi ellenzék) ezeket szintúgy tekinthette „szabad 
prédának”, mint a valóban ambivalens magatartású kerületeket. Az eljárást 
természetesen – a fenti magyarázattól függetlenül – érheti súlyos kritika, mi-
vel aránytalanul megnövelte a semleges választókerületek mennyiségét. 

Ennek megfelelően érdemes szűkíteni az érintett kerületek számát úgy, 
hogy csak azokat jelöléseket soroljuk a semlegesek csoportjába, melyeknél 
valóban nem lehet meghatározni egy-egy választókerület politikai kötődését. 
Így már csak 3 jelölés utal a semleges kerületekre.17 Ha végrehajtjuk ezt a 
módosítást, még akkor is 69 olyan semleges kerületet találunk a 2. térképen a 
61 kormánypárti és 30 függetlenségi mellett, melyek érintettek lehettek vala-
milyen választási visszaélésben. A kerületek földrajzi elhelyezkedése sem 

                                                           
15 5–6 választáson szabadelvű, a többin nem függetlenségi, egyéb ellenzéki; 4 választáson szabadelvű, 
a többin nem függetlenségi, egyéb ellenzéki; 5–6 választáson szabadelvű, a többin részben független-
ségi, részben egyéb ellenzéki. 
16 5–6 választáson függetlenségi, a többin részben egyéb ellenzéki, részben szabadelvű; 5–6 választá-
son függetlenségi, a többin egyéb ellenzéki; mind a 7 választáson függetlenségi 
17 3–4 választáson nem függetlenségi, egyéb ellenzéki, a többin részben szabadelvű, részben függet-
lenségi; 3–4 választáson szabadelvű, a többin részben függetlenségi, részben egyéb ellenzéki; 3–4 
választáson függetlenségi, a többin részben szabadelvű, részben egyéb ellenzéki. 
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változott alapvetően: a választási visszaélések által érintett semleges zónák 
nem csak a két nagy politikai erőhöz tartozó választókerületek között találha-
tóak. Ha a stabil politikai kötődés nélküli térségek és a megtámadott választá-
sok közti kapcsolatot nézzük, akkor a „fő hadszíntér” az ország középső része 
volt, amennyiben eltekintünk a választójog szempontjából is speciális Erdély-
től.18 

A mellékelt térképek alapján semlegesnek tekinthető kerületek száma 
összesen 215 volt (a fenti módon szűkítve 163). Az ország 413 választókerü-
letét tekintve ez mindkét esetben tekintélyesnek mondható szám. Ez alapján 
felvethető, hogy a 67–48 választóvonal valójában nem is volt olyan éles, és 
ezen kerületek akár egy-egy választás országos végeredményére is nagy ha-
tással lehettek. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy az „egyéb ellenzéki” 
párt (ahogy a térkép eredeti jelmagyarázatában szerepel) jelenhette azokat a 
függetlenségi képviselőcsoporton kívüli erőket is (Ugron frakció, Független-
ségi és 48-as Kossuth Párt, stb.) melyek hol kiváltak, hol egyesültek a 48-as 
politika életképességében makacsul hívő (vagy opportunistán azt feladó) 
ellenzéki tömörülésből(-sel). Ily módon ők is idomultak a pártok közötti fő 
választóvonalhoz, csakúgy mint a magát 67-esnek valló Országos Néppárt. 

Másrészt, ha a választási visszaélések magas számára próbálnánk kö-
vetkeztetni abból, hogy a 413 kerületből 179-ban történt visszaélés, komoly 
hibát követnénk el. A magas számot 11 választás vizsgálata után kaptuk, egy-
egy esetben csak a fenti táblázatban közölt értékeket lehet figyelembe venni. 
Hasonló okok miatt ugyanígy lehetetlen a 89 (szűkebb értelemben 69) kerüle-
tet összehasonlítani az összesen 215 (szűkebb értelemben 163) semleges ke-
rülettel. A választási rendszer tapasztalt kutatói szerint sem volt a visszaélé-

                                                           
18 Az 1876 óta érvényben lévő választójog, az ehhez kötődő adócenzus és választókerületi beosztás 
következtében az ország nemzetiségek által sűrűbben lakott (és jellemzően kormánypárti) részei 
előnyben részesültek. Az itt élő tehetősebb városi lakosság nagy része magyar volt, ez ismét a kor-
mányoldalt erősítette. A nemzetiségi lakosság is szívesebben szavazott a kormányoldal jelöltjére, mint 
a számukra inkább a magyar nacionalizmust képviselő függetlenségiekre (lásd: SZENDREI Ákos: A 
Román Nemzeti Párt ellenzéki tevékenysége 1905–1910. Múltunk, 2006. 2. sz. 54–90.). Erdélynek 
még ezen belül is különleges helyzete volt a szavazati jog szempontjából. Mivel a 18. századi úrbér-
rendezés (ami alapján aztán az 1874. évi 33. törvényben szabályozták a választójoghoz szükséges 
földadócenzust) itt nem valósult meg, így a törvény 5.§-a 84 Ft-ban szabályozta azt a minimális 
földből származó tiszta éves jövedelmet, ami után földadót kellett fizetni, ha valaki ezen a címen 
szerzett szavazati jogot. Ezzel szemben az Erdélyen kívüli területeken ez a cenzus az úrbéri értelem-
ben ¼ telek után fizetett földadóban volt megállapítva (4.§.), ami területenként nagyon változó volt. A 
századelőn (1904) 86 f és 87 K 17 f között volt a törvény szerint szükséges földadó minimuma az 
ország Királyhágón inneni területein (3. táblázat A földadó minimumok megoszlása az ország azon 
vármegyéiben, amelyekben a földbirtokosnál az ¼ úrbéri telek legkisebb földadója szolgál a választói 
jogosultság alapjául. In: KI 1906 27. 926. 217.). Ez a 87 K (kb. 43–44 Ft) földadó egy igen magas 
éves jövedelmű (kb. 870 K, illetve 430–440 Ft) birtokhoz tartozó adót jelentett. 
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seknek akkora jelentősége, hogy a végső, országos eredményt lényegében 
befolyásolják. Szabó Dániel a kormányzati befolyás kapcsán jegyzi meg, 
hogy arra csak ott volt lehetőség, ahol a helyi közigazgatás a kormánypárt 
kezében volt, és csak kevés kerületben múlhatott ezen a siker.19 Gerő András 
szintén nem tulajdonít – országos szinten is – döntő jelentőséget a visszaélé-
seknek, mivel a kerületek jelentős része véleménye szerint politikailag stabil 
volt.20 Bár a szerzők állításainak közös pontját a kutatás igazolta, de a kerüle-
tek stabilitását már megkérdőjelezte, mivel a Függetlenségi Párt törzsterülete 
körül elhelyezkedő semleges kerületek ideális terepet biztosítottak a választá-
si visszaélések számára. Jelentős részük az ország központi területein helyez-
kedett el, mivel pedig ezekből érkezett a választások elleni panaszok nagy 
része, könnyen megbonthatták a hagyományosan függetlenségi jelöltekre 
szavazó térségek politikai stabilitását is. Megállapítható, hogy a függetlenségi 
ellenzék törzsterülete nem volt annyira stabil, mint a kormánypárté. 

Mint többször jeleztük, a kutatás nem lehet teljes. Olyannyira nem, 
hogy akár a fenti arányok is változhatnak. A semleges kerületek létezését 
viszont nem lehet elvitatni, azt sem, hogy ezekben valóban magasabb lehetett 
a visszaélések száma. Ezt lehet akár sovány vagy semmitmondó eredmény-
ként is értékelni, azonban arra is sikerült rávilágítani, hogy a Függetlenségi 
Párt törzsterületére jó eséllyel törhetett be a politikai ellenfél a semleges kerü-
leteken keresztül. Visszaélésekkel valóban nehéz volt befolyásolni a választá-
sok végső összeredményét, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy egy-egy 
fontosabb kerület megszerzése akár országos jelentőségre is szert tehetett.21 
Innen nézve már komoly szerephez juthatott egy-egy semleges kerület, kuta-
tásuk mindenképpen hasznos lehet nem csak politika-, de akár társadalomtör-
téneti szempontból is. 

 
 

                                                           
19 BORUS Zs.–SZABÓ D. 1999. 132. 
20 GERŐ A. 2010. 42. 
21 A számos eset közül ilyen volt 1905-ben Budapesten a belvárosi választókerület is. Az ifj. gróf 
Andrássy Gyula és gróf Tisza István közti párharc valóban országos jelentőségű esemény volt. Nehéz 
ellenőrizni a hír valóságtartalmát, de Andrássy támogatói a választás napján (január 26-án) arra ké-
szültek, hogy az egész országban plakátokat helyezzenek el jelöltjük szavazás közbeni hatalmas 
főlényéről (Választások előtt. Polónyi stiklije. Az Újság, 1905. január 17. 3. A képviselőválasztás első 
napján egy ilyen lépés könnyen lehet, hogy néhány helyen valóban befolyásolhatta volna a helyi 
szavazás végeredményét. 
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(A semleges kerületek szűkített számával.) 



 
 
Dancs László 

EGY FÉLHIVATALOS KÖZÉPISKOLAI KORMÁNYLÁTOGATÁS 

SÁROSPATAKON 1948-BAN 
 
Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium a Zemplén és a 
Felső-Tisza vidék neves oktatási és szellemi központja. A lassan fél évezredes 
múltra visszatekintő intézmény olyan kiváló értelmiséggel gazdagította az 
országot, mint például Kazinczy Ferenc, Gárdonyi Géza vagy Móricz Zsig-
mond.1 A Kollégium története során túlélte az évszázadok számos viharát. 
Nem tudták megtörni a 18. századi rekatolizációs erőfeszítések, túlélte az 
1848-as forradalmat és szabadságharcot követő önkényuralom korát, meg 
tudott újulni még az után is, hogy a trianoni határváltoztatások miatt elveszí-
tette vonzáskörzete közel felét.2 Sőt, ez a megújulás oly sikeres volt, hogy a 
gazdasági világválság végén még növelni is tudta a magyar oktatási rendszer-
ben addig kivívott jelentőségét. A két világháború közti időszak nagyhatású 
kultuszminisztere Klebelsberg Kuno az elitképzés középfokú nevelésének 
fontos helyszínévé tette a várost azáltal, hogy felkarolta az angol internátus 
megépítését, melynek nem titkolt feladata az angolszász kapcsolatokat építő 
és mélyítő leendő diplomaták és üzletemberek felkészítése a jövő feladataira.3 
Természetesen a két világháború közötti időszak sem egészében sikertörténet, 
mert miután a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megszüntette az egyhá-
zi kézen lévő jogászképzés állami dotálását, 1923-ban Sárospatak is jogaka-
démiájának bezárására kényszerült. 

Ahogy az már az eddig elhangzottakból is kitűnt, a Sárospataki Refor-
mátus Kollégium tevékenységi köre a 20. század első felében igen sokrétű. A 
főiskolának három fő része volt, a teológiai akadémia, a tanítóképző és a 
gimnázium, de ezen kívül általános iskolát, népfőiskolát és számos internátust 
valamint partikulát is magába foglalt. 

A század következő véres megpróbáltatását a második világháború je-
lentette. Patakot is elérte a front és hol kórházaknak, hol katonai alakulatok-
nak kellett átadni az intézmény ingatlanjait, akik egymást váltogatva nem 
csak a mozdítható érékeket vitték magukkal, hanem istállónak használták a 
Kollégium szobáit és gondatlanságból többször tűzvészt is okoztak. A rob-

                                                           
1 KÖDÖBÖCZ József: Sárospatak a magyar művelődés történetében. Sárospatak, 1991. 
2 DANCS László: A középiskolai évkönyv mint társadalom történeti forrás. A Sárospataki Református 
Főiskola Theológiai Akadémia és Gimnázium értesítője 1943–1949. In Principium. Szerk. LUKÁCS 
Anna, Debrecen, 2012. 
3 KÉZI Erzsébet: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció: a sárospataki Angol Internátus. Eötvös, 
Budapest, 2004. 
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bantások és gránáttalálatok következtében ép ablaka nem maradt a főiskolá-
nak. A román és szovjet csapatok december 16-án szállták meg a várost, de a 
Kollégium élni akarását bizonyítja, hogy már januárban megkezdték a taní-
tást.4 Az iskola működtetése a front elvonulása után sem lett egyszerűbb, 
hiszen a nagybirtok felosztásáról szóló törvény értelmében 5000 holdját és ez 
által önfenntartó képességét vesztette el az intézmény. A lényeg azonban, 
hogy Református Kollégium túlélte ezt a világégést is, és töretlen hittel foly-
tatta a munkáját. Ekkor még nem sejthették, hogy ami nem történt meg a 
háború alatt, az megtörténik majd a békeidő elkövetkező öt évében. A pataki 
főiskolát részeire szabdalták, és végül állami tulajdonba vették. A folyamat a 
kommunista diktatúra kiépülésével egy időben zajlott, és 1950-ben ért véget, 
amikor a gimnáziumát is elveszítette az egyház. Az egész országban lejátszó-
dó iskola államosítás a történelmi egyházak megtörésének részét képezte. 
Ebbe a folyamatba szeretnék betekintést nyújtani az 1948 márciusában történt 
félhivatalos kormánylátogatás bemutatása által. 

Neves közéleti szereplők és vezetők látogatása Sárospatakon nem ment 
ritkaság számba. Járt itt Horthy Miklós kormányzó, Nagy Ferenc miniszterel-
nök, sőt még Rákosi Mátyás is, az egyházi főemberekről nem is beszélve.5 Ez 
a félhivatalos látogatás azonban kilóg a sorból. A kommunista párt elsődleges 
céljai közt szerepelt az oktatás pártállami szolgálatba állítása, és az oktatási 
rendszer segítségével a jövő társadalom ideológiai átnevelése. Erre az ekkor 
még igen jelentős arányban, egyházi kézben lévő iskolák nem voltak alkalma-
sak, ezért azokat állami irányítás alá kellett venni. Már 1945-től zajlottak az 
előkészületek. A fakultatív hitoktatás és az egységes tankönyvek kérdésével 
felmérték a társadalom és az egyház reakcióit, és ezek alapján készítették el a 
stratégiájukat. Az erőviszonyok és a hatalmi helyzet 1948 nyarára váltak ideá-
lissá. Június 16-án megszületett a 1948. évi 33. törvény a nem állami iskolák 
államosításáról. Taktikai szempontból rendkívül rutinosnak bizonyult a hata-
lom, mert ha mindent elvesz egyszerre, akkor sokkal nagyobb az esély egy 
jelentősebb, szervezett társadalmi ellenállás kibontakozására. Ezért külön-
külön keresték fel az egyházakat, és a két történelmi protestáns egyházzal 
megegyezést is kötöttek, melyben azt ígérték, megtarthatják a legnagyobb 
hagyományokkal rendelkező gimnáziumaikat. Ezáltal elérték azt, hogy ismét 
lett veszítenivalójuk az egyházaknak, tehát alkupozícióba kerültek, másrészt a 
konvent tisztán látta, hogy az állami dotálás fokozatos leépítésével, idővel 

                                                           
4 Sárospataki Református Főiskola Évkönyve. Szerk. URBÁN Barnabás–NAGY Barna–TÁRCZY Árpád. 
Sárospatak 1944–1949. (Továbbiakban SpRF Évkönyve.) 
5 SpRF Évkönyve. 
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teljesen képtelenné válnak az egyházak iskoláik fenntartására, ezért az 
egyezményektől garanciát is reméltek. 

Negyedévvel a törvény megszületése előtt minden bizonnyal az volt a 
kérdés, hogy a pataki Kollégium bekerül-e az egyházi kézben maradó iskolák 
szűk körébe. Úgy gondolták, ez a nagypolitikán kívül annak is függvénye, 
hogy mennyire hajlandók együttműködni a hatalommal, illetve idomulnak-e 
ahhoz. Mielőtt a találkozó részleteit ismertetném, fontosnak tartom felelevení-
teni a belpolitikai légkört. Ekkor már túl vagyunk Kovács Béla letartóztatá-
sán, Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatásán és emigrációba kényszeríté-
sén, a kékcédulás választásokon, és Pfeiffer Zoltán Magyar Függetlenségi 
Pártjának felszámolásán.6 Mindezeknek a Kollégium bírálatokra adott vála-
szainak megértésében lesz jelentősségük, ugyanis ez az ominózus kormánylá-
togatás elsősorban a bírálatokról szólt. 

1948. március 8-án félhivatalos találkozóra érkezett Sárospatakra egy 
kormánydelegáció. Erre azért került sor, mert a Magyar Kommunista Párt és a 
Nemzeti Parasztpárt Zemplén megyei titkárai részéről számos problematikus 
kérdés merült fel az egyházi fenntartású oktatási intézménnyel kapcsolatban. 
A tanácskozáson részt vettek Dr. Enyedy Andor elnökletével a sárospataki 
református iskolák képviselői, a fenntartók képviselői, Kovács Máté államtit-
kár, Aczél György országgyűlési képviselő, az MKP Zemplén megyei titkára, 
Nagy Miklós vallás- és közoktatásügyi minisztériumi osztályfőnök, valamint 
Dr. Jánosi Ferenc lelkész alezredes. Jánosi Ferencről érdemes megemlíteni, 
hogy lelkészi hivatása ellenére a kormányzat küldöttségét képviselte, pár 
évvel később a népművelési miniszter első helyettese lett. Érdekesség vele 
kapcsolatban, hogy Nagy Imre veje volt, a Nagy Imre-perben 8 év börtönre 
ítélték, 1960-ban kapott kegyelmet. 

Az államtitkár kifejtette, hogy a népi demokrácia és a polgári demok-
rácia közötti harc eldőlt és most már minden felelős tényező csak azon gon-
dolkozhat, és munkálkodhat, hogyan lehet a népi demokráciát minél teljesebb 
mértékben kifejleszteni. Hangsúlyozta az egyház és állam között felmerülő 
problémák rendezésének szükségességét, és a népi demokrácia művelődéspo-
litikai igényeit az egyházai oktatási intézményekkel szemben. Rámutatott 
azokra a hiányosságokra, melyeket a pataki református intézmények szerve-
zetében, személyi összetételében, valamint a benépesítési politikájában észlel-
tek. Tudatosította, hogy a több száz éves története során követett, akkoriban 
demokratikusnak számító iskolapolitika a jelenben már nem kielégítő. Az 
iskola jövője érdekében elengedhetetlennek tartja, hogy minden intézményé-

                                                           
6 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 2005. 
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vel tervszerűen beilleszkedjenek a magyar demokrácia művelődéspolitikájá-
ba.7 

Az intézménnyel szembeni vádakat az alábbi pontokba foglaltam: 
(1.) A főiskola tanári karával és ifjúságával szemben az a vád fogalma-

zódott meg, hogy rokonszenvet éreznek jobboldali eszmék és pártok, vala-
mint kisgazdapárti „összeesküvők” iránt, főiskolai hivatalikat Dr. Kiss Zoltán 
féle volt Horthy-tisztek töltik be. Ennek a közgondolkodásnak a manifesztá-
lódásaként értelmezték azt is, hogy az iskola elbocsátotta Nagy Istvánt és 
Bakos Józsefet, akik viszont „haladó” szellemű tanárok voltak. 

A vádak politikai éle nem szorul bizonyításra, de érdemes megvizsgál-
ni a vádak relevanciáit is. Bár Nagy Istvánról nem sikerült érdemi informáci-
óhoz jutni, de Bakos József aláírása ott van az 1948. március 17-ei jegyző-
könyvektől egészen az 1951. március 31-ei jegyzőkönyvekig. 1952-ben 
távozott Patakról, mert az egri Pedagógiai Főiskola Magyar nyelvi tanszék-
ének vezetője lett. Mivel fegyelmi eljárás ellene Patakon nem indult, ezért 
nem tudni, hogy mi szolgált a vád alapjául. Kiss Zoltán valóban a csendőr-
ségnél teljesített szolgálatot századosi rangban, de soha semmilyen eljárás 
nem indult ellene, a Sárospataki Teológiai Akadémiát pedig sikeresen elvé-
gezte, így nem láthatták akadályát az alkalmazásának. 

(2.) A következő vádpont, hogy megmaradt a régi vezetőség és a köz-
szellem. Konkrétan az volt a probléma, hogy a főgondnok, Farkasfalvi Farkas 
Géza és a gondnok, dr. gróf Bethlen Pál a régi rendszer arisztokratái, valamint 
a tanári kar és az ifjúság református létére rokonszenvezik Mindszenty bíbo-
ros népellenesnek mondott politikájával, és mellőzik a „haladó szellemű”, 
szocialista/kommunista érzésű tanárokat.  

Arra nincs utalás, hogy a Mindszentyvel való rokonszenvezést mire 
alapozták, de a főgondnok, akinek oroszlánrésze volt az angol internátus ala-
pításában, a tanév végén önként mondott le hivataláról.  

(3.) vádpont: Korszerűtlen a történelem- és a társadalom szemléletük.  
Idézem: „A szabadságharcokról, 1848-ról, a munkás-mozgalomról, 

Marxról, Engelsről, a Szovjetunióról idegenkedéssel, reakciós szellemben 
tanítanak és beszélnek. Ugyanakkor lelkesednek a kapitalista rendért és a 
nyugati polgári demokráciáért. Ma is érződik a múlt iránti nosztalgia. De-
mokráciát csak polgári értelemben fogadnak el, pedig csak népi demokrácia 
van.” 

                                                           
7 ORBÁN István feljegyzése: Az államhatalom kiküldötteinek megjegyzései a sárospataki református 
főiskola ellen, 1948. március 8-án, Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára (Továbbiak-
ban: SRKNk.), An.5686.  
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Az elmarasztalás relevanciájával kapcsolatban csupán azt emelném ki, 
hogy Petőfi Sándor, a forradalom költője a magyar forradalmak oroszlánbar-
langjaként emlegette Sárospatakot, valamint itt tanult Tompa Mihály és Kos-
suth Lajos is, akik a szélsőbalnak is közkedvelt személyiségei voltak. 

(4.) vádpont: Patak szellemi fejlődése 1944-ben megállt. 
Idézem: „A felszabadulás óta pedig hatalmas politikai, társadalmi és 

szellemi fejlődés történt. Lelkesednek Veres Péterért, a népi írókért, de mellő-
zik a szocialista és szovjetírókat. A tanári kar és az ifjúság megalkuvó szelle-
mű, kompromisszumokra hajlamos, nem bátor demokratikus kiállású. Sem a 
tanárok, sem a diákság nem iskolázott politikailag. Nem ismerik valóságos 
helyzetünket, elítélik a szocialista haladást. Az átképzések kényszerűek, for-
mális jellegűek. Ezért nincs a tanári karnak és ifjúságnak valódi helyes politi-
kai állásfoglalása.” 

(5.) vádpont: Papos, kegyeskedő szellemű nevelés folyik. 
Idézem: „Nincs igazi haladó szellem, kegyes bibliai szólamokból élnek. 

Az igehirdetés nem népi, nem mai irányú, hanem idealista, irracionalista, 
elvont misztikus, bibliai jellegű.”  

(6.) vádpont: Eleven a nacionalista szellem. 
Idézem: „Igaz hazafiság, vagyis a szocialista patriotizmus helyett a 

nemzeti múltat idéző magyarkodó szellem uralkodik. A múlt dicsőségét és a 
jelen hibáit elemzik. Frázisokból élnek.” 

(7.) vádpont: Tagadják a materializmus fontosságát. 
Idézem: „Szellemi idealista vallásos nézeteket hirdetnek. Nem látják a 

materializmus lényegét és a mához kapcsolódó hatását. Nem ismerik a szovjet 
tudósokat.” 

(8.) vádpont: Egy úri kaszt uralkodik a tanulók között, kevés a paraszti 
és munkásszármazású diák. 

Idézem: „Nem minden szegény fiú tanulhat. Patak a szegények iskolá-
jának nevezi magát, de itt jórészt a régi uralkodó osztály, a nagybirtokosok, 
mágnások, bankárok, magas hivatalnokok gyerekei élveznek elsőséget. Igazán 
paraszti, népi származású diák alig van. Nincs helyük a kollégiumban. A ta-
nári kar tagjai nem lépnek be politikai pártokba. A kommunista pártnak csak 
egy tanár tagja van.” 

Az iskolai rekrutációt feszegetve azt nem vették figyelembe a bírálók, 
hogy Patak addig volt a szegények iskolája, amíg a tehetőseké is, ugyanis két 
teljes díjat fizető tanuló tette lehetővé egy harmadik ingyenes vagy kedvez-
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ményes tanulását. Mindig a falvakból származott a Kollégium diákságának 
többsége.8 

(9.) vádpont: Nincs kapcsolat a népi kollégiumokkal. 
Idézem: „Az angol internátus ma is egy úri kaszt nevelőintézete. Ide 

még a kitűnő rendű népi származású gyermekeket sem veszik fel. Az intézet 
neve is reakciós. Az internátusokban is reakciós, ellenzéki, papi, nacionalista 
nevelés folyik a demokratikus helyett.” Dr. Jánosi Ferenc szerint a múltban 
alig tanulhattak itt szegény diákok. Olyanok voltak, akik nagyurak gyermeke-
inek szolgadiákjai voltak. Ezek az „inas diákok” megalázó körülmények kö-
zött tanulhattak. A mai iskola nem méltó hírnevéhez és régi népszerűségéhez.  

Ez utolsó vádpont szintén durván és szándékosan torzít. Több tanul-
mány és az évkönyvek adatai is azt támasztják alá, hogy a diákok többsége 
még a Horthy korszakban is a középosztályból származott, és közel harmada 
az alsóbb, szegényebb paraszti vagy munkás szülők gyermeke volt, a világhá-
ború után pedig ez az arány még inkább a szegényebb társadalmi csoportok 
javára módosult.9 

Így hangzottak hát a pataki főiskolát ért bírálatok. A félhivatalos meg-
beszélés után Enyedy Andor püspök utasítására az intézeti ágak vezetői meg-
beszélést tartottak, melyen javaslatokat kellett tenniük arra, hogyan lehetne az 
egyház és az állam közötti viszonyt bizalomteljesebbé és harmonikusabbá 
tenni. A másik megoldásra váró kérdés az volt, hogyan tudnának az iskola 
elveinek feladása nélkül munkájukkal a népi demokrácia szolgálatába még 
inkább bekapcsolódni. 

Először a tanítóképző tanári karának március 17-én tartott értekezletét 
és reagálását vizsgáljuk meg. Részletesen megvitatták a kormányzat részéről 
megfogalmazott problémákat, és határoztak arról, hogy szükséges a Nemzeti 
Diákszövetségről szóló rendeletnek megfelelően a diákönkormányzat tökéle-
tes megvalósítása, megfelelő folyóiratok beszerzése, valamint egy ideológiai 
bizottság létrehozása, amely minél szélesebb körben eljuttatja ezeket a diák-
sághoz. A tanári kar aktívabban kívánt részt venni a demokrácia építésében, 
megszervezték a szülők iskoláját, valamint a Pedagógiai Szakszervezet segít-
ségével előadássorozatot is indítanak. Szembetűnő, hogy nem kívántak ujjat 
húzni a hatalommal, nem firtatták az elmarasztaló vádak jogosságát, egy ese-
tet kivéve. Kiemelték, hogy az intézet mindig is a szegények iskolája volt, a 
növendékek 92%-a szegény, falusi kisbirtokos családból származik.10 
                                                           
8 KÖDÖBÖCZ József: Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzés négy évszázada. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 
9 DANCS L. 2012. 
10 Köziskolai szék (továbbiakban K.sz.jgyk.) 1948. március 17-én tartott értekezletének jegyzőkönyvei 
alapján. Sárospataki Kollégium Levéltára (továbbiakban SRKLt.), K.c. II. 66. 
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A gimnázium és általános iskola tanári kara hasonló módon állt hozzá 
a feladathoz. Köszönettel vették a „kendőzetlen, jóindulatú” kritikákat, nem 
kívántak cáfolatokba bocsátkozni, de azt azért kiemelték, hogy eddig is min-
den tőlük telhetőt megtettek a demokratikus eszmények tudatosításáért. Kije-
lentették, hogy míg a földi hatalmak hitük és lelkiismeretük elleni cselekede-
tekre nem kényszerítik őket, nyugodtan tesznek eleget a felettes világi 
hatóságok rendelkezéseinek és kívánalmainak. Konkrét céljaik között szere-
pelt a népi kollégiumokkal való baráti és kulturális kapcsolatok építése, a 
diákönkormányzat működésének szélesebb alapokra helyezése, diákparlament 
létrehozása, internátusok belső életének demokratikusabbá tétele, paraszt és 
munkás gyerekek számának emelése, sőt az ingyenes férőhelyeket is növelni 
akarták a szegény, de tehetséges tanulók részére, még akár az által is, hogy a 
jómódú szülők gyerekeivel a rendes tandíj kétszeresét fizettetik. Természete-
sen a könyvtárak állományát is bővíteni kívánták a szükséges világnézeti és 
társadalompolitikai könyvek és folyóiratok által. A tanári karok azonban azt 
is kijelentették, hogy nem tudnak semmilyen kényszerítő módszert alkalmaz-
ni annak érdekében, hogy tagjaik politikai pártokba akaratukon kívül belépje-
nek. Az állam és egyház viszonyának rendezése céljából arra kérték a minisz-
térium vezetőit, hogy más iskolákban is folytassanak a patakihoz hasonló 
tanácskozásokat. 

Összességében elmondható, hogy nem próbáltak szembehelyezkedni a 
hatóságokkal, hangsúlyozták együttműködő készségüket, de erőfeszítéseiket 
nem koronázhatta siker, mert az iskolák államosításáért folytatott kíméletlen 
harc már megkezdődött. Az egyetlen eredmény, hogy pár évvel el tudták 
odázni az elkerülhetetlent és nem 1948, hanem 1952 nyarán került az intéz-
mény minden ága állami kezelésbe. 

Arra, hogy a diákság mit és mennyit tudott a kormánylátogatásról, 
nincs közvetlen adat, de az ifjúsági egyesületi életen keresztül kimutathatók a 
jól érzékelhető változások. Az Erdélyi János önképzőkörben például jelentő-
sen megszaporodtak 1948 márciusától az orosz írók alkotásaiból készült 
elemzések, valamint az önképzőkör társadalomtudományi szakosztályának az 
olyanfajta előadásai, mint a „Marxizmus–leninizmus elsajátítása” és az „Egy-
ház és demokrácia”, valamint az irodalmi szakosztály is egyre gyakrabban 
választ olyan témájú alkotást melynek főhőse bányász vagy munkás és a Ma-
gyar–Szovjet Művelődési Társaság kiadványaiból vagy a Szovjet–magyar 
kultúra című folyóiratból olvastak fel. Ami viszont még inkább érzékelteti a 
politika diákéletbe történő betörését, az a diákság egymás alkotásaira adott 
bírálatain keresztül tükröződik a legtisztábban. Olyan kritikák születtek egyre 
gyakrabban, hogy „nem világította meg eléggé szocialista-realista szempont-
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ból” , vagy „nem domborította ki a gazdasági és politikai hátteret” , vagy „a 
mű nem volt szocialista realista, mert nem volt benne határozott politikai 
állásfoglalás”, vagy „Azt javasoljuk, hogy tanuljon szovjetíróktól és foglal-
kozzon többet ideológiával.”11 

                                                           
11 ERDÉLYI János Önképzőkör jegyzőkönyvei, Sárospataki Református Kollégium Levéltára, 
Kdd.V.18. 
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CSATÁK KOMÁROM VÁRA ALATT AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC IDEJÉBEN  
 

BEVEZETÉS 
A középkori Magyarország a végzetes kimenetelű mohácsi csata után pusztító 
háborúk vég nélküli sorozatának helyszínévé változott, mely háborúk során 
nagyon sok város és falu tűnt el a föld színéről. A fennmaradt települések 
nagyon sok viszontagságon mentek keresztül. Az egyik ilyen város Komárom 
városa volt, amelyről a következőképpen nyilatkozik a város híres szülötte, 
Jókai Mór: „A kerek földnek nincs olyan városa, amely annyit szenvedett, 
annyit áldozott volna egy hazáért, egy eszméért, a népszabadságért, mint 
Komárom városa, együtt és egyenkint minden lakója, s nemzete történetét 
annyi dicsőséggel halmozta volna el.”1 Ha az író szavait túlzásnak is vesszük, 
a tényeket ismerve nem túlzás kijelenteni, hogy Komárom a legtöbbet szen-
vedett városok közé tartozott. A város történelmében meghatározó szerep 
jutott az itteni várnak, melynek falai több, nemegyszer országos jelentőségű 
esemény tanúi voltak. 

Hogy miért pont ezen a helyen épült fel ez a vár, nem nehéz belátni és 
megérteni. Komárom városa rendkívül előnyös helyen fekszik: három tájegy-
ség – a Dunántúl, Csallóköz és a Mátyusföld – találkozási pontjában. A vár és 
a város falai alatt folyik Európa egyik legforgalmasabb nemzetközi vízi útvo-
nala, a Duna, és szintén a város területén torkollik a Nyitra folyó a Vág-
Dunába, majd a Vág-Duna a Dunába. Szintén itt találkoztak a Vág, a Nyitra 
és a Zsitva völgyéből dél felé vezető utak a Bakony, Vértes, valamint a Gere-
cse-hegység közötti utakkal, s ezek itt keresztezték a Duna déli partján húzó-
dó kereskedelmi útvonalat. Végül itt alakult ki egy év közben bármikor járha-
tó átkelőhely. Ennek a kereskedelmi csomópontnak a birtoklása együtt járt a 
környék feletti uralommal.2 Minden itt letelepedett nép erődítményt emelt a 
rév védelmére. Ezen erődítmények az évszázadok folyamán többször voltak 
átépítve, rekonstruálva és erősítve, mígnem a 19. század második felében 
kialakult az ún. Komáromi erődrendszer, az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik legnagyobb erőd-komplexuma, amely története során mindvégig meg-
őrizte bevehetetlenségét, jó néhány támadási kísérletet túlélve. 

                                                           
1 SZÉNÁSSY Zoltán: Komárom ostroma 1849-ben. Komáromi Városi Tanács, Komárom, 1989. 221. 
2 GRÁFEL Lajos: Nec Arte Nec Marte. Komáromi erődrendszer. Komáromi Városi Hivatal, NEC 
ARTE Kft., Komárno, 1999. VIII. 
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Munkámban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idejében Ko-
márom falai alatt lejátszódott négy csatát szeretném röviden bemutatni. Ezek 
a csaták április 26-án, július 2-án, július 11-én és augusztus 3-án játszódtak le 
és egy kivételével a honvédek és a várvédők sikerével zárultak. 
 
AZ ELSŐ KOMÁROMI, AVAGY SZŐNYI CSATA 
1849. április elején két jó hír került az ostromolt Komáromba.3 Az egyik, 
hogy a Duna és a Vág-Duna ismét kiöntöttek, így meggátolták, hogy az ost-
romlók a védelmi rendszer leggyengébbnek tartott részei felé közeledjenek. 
Másrészt, április 4-én egy futár hozta a jó hírt, miszerint – Kossuth Lajos 
szavait idézve – „Komárom ne féljen, ha az egész osztrák sereg körülvenné 
is; sarkában leszünk győzhetetlen erővel, már fut is Vác felé, nem akar ütköz-
ni, nyomában vagyunk. Komáromnak mindenesetre feloldó sereget küldünk; 
azért tartsa magát, győztünk, győzünk mindenütt.”4 A „feloldó sereg” Hatvan, 
Tápióbicske, Isaszeg és Vác után győzött Nagysallónál is, Wohlgemuth sere-
gei pedig megnyitották a „kaput” Komárom felé. Április 10-én érkezett Ko-
máromba Lenkey János, tíz nap múlva pedig Richard Guyon tábornok. A fő 
sereg Görgey Artúrral, Klapka Györggyel és Damjanich Jánossal együtt ápri-
lis 22-én érkezett a várba. 

A magyar sereg nem pihenni érkezett Komáromba, azonnal kisebb ak-
ciókkal zavarni kezdték az ostromlókat. Az igazi támadás április 25-éről 26-
ára éjszakára lett tervezve, a tervet Görgey megbízásából Klapka készítette 
el.5 A terv sikerességének egyik feltétele volt, hogy legkésőbb április 25-én 
éjszakára elkészüljön az Óvárat a Csillagvárral összekötő híd – ez végül a 
Thaly Zsigmond vezette csoportnak sikerült.6 Ezen a hídon keltek át az éj 
leple alatt az első egységek, Kiss és csapata elfoglalta a monostori Homok-
dombon lévő sáncokat, kiűzve onnan az osztrákokat és szerezve jó néhány 
hadifoglyot. Schulz-dandár szintén ekkor tört rá az ellenségre Új-Szőnynél, 
ahonnan – ha nehezen is – de kiűzte őket. Az osztrák csapatok védekezésre 
akartak berendezkedni Monostortól délre, de tervüket a Guyon által odavezé-
relt 2 zászlóalj hiúsította meg, amely a hátukba került és visszaszorította őket. 

                                                           
3 Komárom erődjét, amely 1848. szeptember 29-től a honvédek kezében volt, 1849. március 17-től 
bombázták az osztrák hadak. Nem csak katonai célpontokat lőttek, hanem magát a várost is. 
4 KECSKÉS László: Komárom az erődök városa. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 182–183. 
5 A terv részletesen olvasható Klapka György emlékirataiban. (KLAPKA György: Emlékeimből. Ma-
dách, Bratislava, 1986. 224–225.) 
6 Ahogy a Komáromi Értesítő írja: „Nagy-Dunai hidunk, szünet nélküli kemény álgyuzás közt, másod 
izben elkészült s ugy, hogy nem lesz többé egy könnyen összerombolható.” 
(Komáromi Értesítő, 1849. április 25.) 
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Dipold-dandár támadása Ó-Szőny ellen kissé megkésett, de így is sikerült 
hadifoglyokat ejtenie. 

Ez idő alatt kelt át a hídon az 1. és 2. honvédhadtest, majd harci alak-
zatba fejlődtek a hídfőben. Velük szemben állt a Schlick-hadtesttel megerő-
södött osztrák sereg, melynek bal szárnya a monostori szőlőhegyen, középső 
része a monostori Homokhegytől délre, jobb szárnyuk pedig Mocsa és Ó-
Szőny közt helyezkedett el. A honvédség jobb szárnyának parancsnoka Gör-
gey volt, Monostoron és az ácsi úton helyezkedett el, a Homokhegytől délre 
Damjanich vezette középső szárny, Ó-Szőny térségében pedig a Klapka ve-
zette balszárny foglalt állást.7 

Görgey 6 óra után adta ki a támadási parancsot. Az ő általa vezetett 
szárny, heves, váltakozó sikerű harc után visszafoglalta az ácsi erdőt. Damja-
nich szintén egyenletesen nyomult előre. A balszárnyon az osztrákok ellentá-
madást indítottak, ami elől Klapka visszavonult, de belefutottak a Csillag-
erődben elhelyezett ágyúk hatósugarába. Klapka ezt a hibát kihasználta és 
visszaszorította az ellenséget. A csata 14 óra hosszú, váltakozó sikerű volt, de 
végül a honvédek jöttek ki belőle győztesen.8 Komárom tehát fellélegezhetett, 
az ostromgyűrű sikeresen át lett törve, az osztrák csapatok pedig elhagyták a 
Duna jobb partján lévő állásaikat, nem kis hadizsákmányt hagyva maguk 
után.9 Így játszódott le tehát az ún. Szőnyi csata, 1849. április 26-án.10 A csa-
tának volt még egy nagyon fontos következménye. I. Ferenc József császár 
ugyanis májusban orosz segítséget kér, amely később el is dönti a szabadság-
harc végkimenetelét. 
 
1849. JÚLIUS 2-AI CSATA 
Komárom július elején ismét ostrom alá került.11 Az osztrák sereg a Duna 
mindkét partján nyomult előre, Csallóköz irányából a Colloredo-dandár vo-
nult fel. Haynau a jobb parton Ács, Csém és Igmánd községekbe rendelte 

                                                           
7 KECSKÉS L. 1984. 186–189. 
8 Bár az osztrák seregeket nem sikerült teljesen megsemmisíteni, szétszórni és visszanyomni azonban 
igen. 
9 A zsákmány: 16 darab 24 fontos ágyú, egy mozsár, nagyon sok lőpor és bomba, ezernél is több 
hadifogoly, valamint az osztrák sátortábor. 
(KECSKÉS L. 1984. 189.) 
10 Érdemes összehasonlítani a két fél rakcióját. Klapka aVII. hadtest késével magyarázta, miért nem 
sikerült döntő csapást mérni az osztrák seregre. (KLAPKA Gy. 1986.) 131. Az ostromlók vezetője 
Welden tragikusan értékelte a csata kimenetelét és a fordulatot csak az orosz segítségtől várta. 
(SZÉNÁSSY Z. 1989. 136.) 
11 A komáromi szempontból nyugodtabb májusi és júniusi napok után, főleg június utolsó hetében 
ismét megközelítették Komáromot az ostromlók. Az osztrák szempontból győztes peredi, majd június 
28-i győri csata után ismét bezárult az ostromgyűrű Komárom körül. 
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seregét. Ezekkel a hadakkal szemben állt 3 hadtest és 4 zászlóalj, amelyek 
déli irányból védték Komáromot. A védősereg jobb szárnyán Janik ezredes 
helyezkedett el a négy zászlóaljjal, középen az ácsi és igmándi út között pedig 
a 7. hadtest. A balszárnyon az igmándi út és a Csillagerőd közti zártsáncokat, 
a dunai hídfőt és Ó-Szőnyt Leiningen és a III. hadtest szállta meg. Haynau 
csapatai június 30-án indultak, elfoglalva Ó-Szőny keleti részétől a Mocsa – 
Nagyigmánd – Csém – Ács vonalat, majd július 1-re befejezték a magyar 
hadsereg körülzárását. 

Július 2-án reggel 5 órakor indult meg az osztrák támadás. Klapka erre 
így emlékezik vissza: „2-án napfelköltekor Görgeyhez mentem, aki ekkor 
Komáromban, nem messze a hídfőtől tartotta főhadiszállását, hogy jelentsem 
neki megérkezésemet [...]. Mielőtt erről még bővebben értekezhettünk volna, 
néhány ágyúlövés dördült el a jobb parton, amely az ellenség előnyomulását 
jelentené. Görgey megbízott, hogy a balszárnyat és centrumot vezéreljem, ő 
maga a jobbszárnyat fogja vezetni, és a monostori magaslatokat és sáncokat, 
az egész állás legfontosabb pontját, fogja védelmezni. – Félóra alatt már 
mind a ketten a harctéren voltunk.12 Lassanként az egész harcvonalban ke-
mény ütközet alakult ki. Leiningen a lovasságot a Mocsa felől érkező ellenség 
elővédei ellen indította, de a kezdeti sikerek után vissza kellett fordulniuk. 
Klapka az új-szőnyi sáncok mögé vonult vissza, majd serege kisebb részének 
feladatául adta a sáncok védelmét, míg a többiek készenlétbe helyeződtek, 
hogy veszély esetén segíteni tudjanak a jobbszárnynak. Monostoron ugyanis 
kemény csata alakult ki és az osztrák csapatok lassan fölénybe kerültek. Sike-
rült elfoglalniuk az első sáncsort és a másodikat is szerették volna bevenni, 
ezt viszont a szigeten elrejtett magyar ágyúk akadályozták meg. Miután az 
osztrák csapatokat sikerült megtizedelni, illetve visszavonulásra késztetni, 
Görgey újjászervezte hadát és visszavette a monostori állást. Klapka szintén 
megfordította seregét és kiűzte Ó-Szőnyről az osztrák katonákat egészen 
Mocsáig. Ekkor Poeltenberg irányításával a magyar lovasság próbálta meg 
áttörni az ostromgyűrűt, Haynau viszont – Klapka szavaival – „észrevéve a 
fenyegető veszélyt, parancsot ád az orosz tartaléknak az előnyomulásra, s 
lovasságát a jobbszárnyról ide vonja.”13 A huszároknak sikerült szétverni és 
visszaszorítani az osztrákokat, sőt Csémnél még az oroszokra is rátörni, de 
megállította őket 50 rejtett ágyú tüze. A huszárok második kísérlete után még 
Görgey is megpróbálkozott az áttöréssel, de erős oldaltámadással ő is meg lett 
állítva, sőt Görgey meg is sérült. A csata este ért véget, Klapka tábornok a 
következőképpen értékelte: „ [...] ezen nap kedvező esélyei dacára seregünk 

                                                           
12 KLAPKA Gy. 1986. 154–155. 
13 Uo. 232. 
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gyöngesége folytán meg kellett elégednünk azzal az egyetlenegy, de kiváló 
sikerrel, hogy az osztrák–orosz főhadseregnek az elsáncolt tábor ellen intézett 
támadását fényesen visszavertük. A mi veszteségünk ebben a csatában, hol-
takban és sebesültekben ezernél többre rúgott; az ellenségé – mely 50000 
harcost számlált – bizonyára nagyobb volt; különösen halommal feküdtek 
halottai a Dunánál, Monostor sáncai és ószőnyi szőlők előtt.” 14 Egy orosz 
informátor a következőképpen fejezte be jelentését a második komáromi csa-
táról: „Az orosz hadosztály nagy szolgálatot tett ezen a napon az osztrák had-
seregnek, s talán a végveszélytől szabadította meg. Schlick megmentőinek 
nevezte az oroszokat. Sőt, még az osztrák császár őfelsége is külön kifejezte 
köszönetét Panutinnak.”15 Haynau terve – kiszorítani a magyar hadakat a 
Duna jobb partjáról – tehát nem sikerült. 
 
ÁTTÖRÉSI KÍSÉRLET JÚLIUS 11-ÉN 
Július 11-én a magyar hadsereg megkísérelte áttörni az ostromgyűrűt.16 A 
magyar seregeket Klapka vezette,17 az osztrákot pedig Haynau. A támadási 
előkészületek reggel 7 órakor kezdődtek a szőnyi sáncok védelmében. A tá-
madás reggel 9 órakor indult, 58 gyalogos zászlóalj, 64 huszárszázad és 200 
ágyú részvételével.18 A jobb szárny Aschermann ezredes vezetésével az ácsi 
erdő elfoglalását kapta feladatul, őt kellet támogatni Poeltenberg tábornoknak 
a 7. hadtesttel. A 3. hadtest középen Csém felé tört Leiningen tábornok veze-
tésével, míg a balszárnyon Nagy-Sándor tábornoknak kellett Mocsát elfoglal-
nia. A két szárny közt helyezkedett el Pikéthy tábornok huszárjaival. 

Az első összecsapásokra a jobb szárnyon került sor, Aschermann és 
Poeltenberg is csak nehezen tudták kiszorítani a Schneider-dandárt az ácsi 
erdőből. Erre válaszul Schlick újabb dandárokat mozgósított. Pikéthy eköz-
ben igyekezett a Herkály mögött letáborozó dandárokat erős ágyútűzzel szét-
szórni, mire Wohlgemuth Csém felől újabb csapatokat küldött harcba, hogy 
Pikéthyt oldalba támadják. Ezeket az alakulatokat Leiningen késztette vissza-

                                                           
14 Uo. 233. 
15 SZÉNÁSSY Z. 1989. 170. 
16 Az orosz sereg előrenyomulása miatt a magyar kormány június 27-én az egész haderőt a Maros 
környékére rendelte, Komárom védelme Klapka György feladata maradt 18 ezer katonával. Görgey – 
a kormány rendeletével ellentétben – Buda felé szeretett volna áttörni, ám ezt Klapka a túlzott kocká-
zatosság miatt megvétózta és parancsot adott a seregek távozására. A sérült Görgey visszarendelte a 
csapatokat, de Klapkát csak tábornokai, illetve Görgey elbocsáttatásáról szóló kérvénye győzték meg 
arról, hogy próbálják meg az áttörést. Ezt a fordulatot megörökítette maga Klapka is emlékirataiban. 
(KLAPKA Gy. 1986. 171–173.) 
17 A lábadozó Görgey a komáromi vár sáncairól nézte végig az ütközetet. 
(SZÉNÁSSY Zoltán: Rév-Komárom. KT Kiadó, Komárno, 1998. 185.) 
18 KECSKÉS L. 1984. 193. 
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vonulásra. A magyar csapatok nem tudták kihasználni ezt az osztrák megin-
gást, így azok rendezni tudták soraikat. Csémnél rendkívül heves harc bonta-
kozott ki, nagy veszteségeket okozva mindkét oldalon. Leiningen hadteste a 
kezdeti sikerek után a túlerő nyomására visszavonult, és az ácsi erdőben is 
fölénybe kerültek az osztrák hadak. Nagy-Sándor Mocsa felé haladva az el-
lenség lovasságával találkozott, és bár a huszárok több támadást vertek vissza, 
győzni a túlerővel szemben nem tudtak. A harc délután 5 óra felé ért véget, a 
magyar csapatok rendezetten vonultak vissza az újszőnyi sáncok mögé. En-
nek az elkeseredett, véres csatának rengeteg áldozata volt, az osztrákok kb. 
800, míg a magyarok kb. 1500 embert vesztettek. Ez volt a szabadságharc 
legvéresebb csatája.19 

A csata után a haditanács úgy döntött, hogy Görgey elvezeti az 1., a 3. 
és a 7. hadtestet a Duna bal partján, míg Komáromban marad Klapka György 
a 2. és a 8. hadtesttel.20 Görgey és serege július 13-án hajnalban hagyták el 
Komáromot. Klapka vezetésével Komáromban maradt a 2. és 8. hadtest, 22 
gyalogos zászlóalj, 14 lovas század, amely 48 tábori és 350 várágyúval ren-
delkezett. A létszám összesen több mint 18 ezer katona volt.21 Az Komárom-
nál maradt osztrák sereg parancsnoka Csórich altábornagy lett, aki 16 zászló-
alj gyalogossal, 6 század lovassággal és 75 ágyúval rendelkezett; mindez 
összesen kb. 12 ezer katonát tett ki. Az osztrák csapatok a Duna bal partján a 
Lél–Aranyos–Gúta–Ógyalla–Szentpéter–Hetény–Kurtakeszi, a másik parton 
Ács–Herkály–Csém–Mocsa–Almás vonalat foglalták el, rendbehozatták sán-
caikat és Lovadnál hidat verettek.22 

 
AZ AUGUSZTUS 3-AI ELSÖPRŐ SIKERŰ ÁTTÖRÉS

23 
A megtévesztő támadások végrehajtása után Klapka augusztus 2-án este adta 
ki a támadási parancsot. Elsőként Aschermann indult meg, aki 24 századnyi 

                                                           
19 Uo. 193–195. 
20 „ [...] én két hadtesttel egyedül maradtam Komáromban, hogy a nemzet e védbástyáját megtartsam, 
s ott Magyarország fegyvereinek becsületét védelmezzem.” 
(SZÉNÁSSY Z. 1989. 185.) 
21 Uo. 177. 
22 KECSKÉS L. 1984. 195. 
23 Júliusban Klapka tudomására jutott, hogy az ellenség nagy élelmiszerkészleteket halmozott fel 
Tatán, így támadást indított, hogy zsákmányt szerezzen. Száz hadifogollyal, több szekérnyi élelem-
mel, lovakkal, gyógyszerekkel, illetve egy bécsi postakocsival tértek vissza katonái. A legértékesebb 
zsákmány pont a postakocsi volt, amelyben egy levélben megtalálták az ostromlók hadrendjét, létszá-
mát, fegyverzetét és elhelyezését, valamint egy ún. Fekete Könyvet, melyet a bécsi hadügyminiszter 
Haynaunak küldött, melyben minden kiválóbb hazafi neve mellé odarajzolták a fekete keresztet, 
amellyel előre jelezték a vértanúságot számukra. Klapka ezeket az információkat nem hagyta kihasz-
nálatlanul és megszervezte az áttörést. (SZÉNÁSSY Z. 1989. 182.) 
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honvéddel éjfélkor elhagyta a Csillagvárat. Ó-Szőnyön keresztül Almáshoz 
értek, ahol rajtaütöttek az ellenség elővédjein, akik rövid, de kemény csata 
után megfutamodtak. A terv szerint Aschermannak Igmánd felé kellett mene-
telnie az ellenség háta mögé, ahol el kellett zárnia az utat a lovadi híd felé. 
Aschermanntól jobbra, Klapka személyes vezetésével Kosztolányi és 
Krivácsy ezredesek 7 órakor indultak Mocsa felé. A községnél olyan erővel 
törtek rá az osztrákok csapataira, hogy azok rövid küzdelem után megadták 
magukat. Ezután Aschermannhoz csatlakozva vonultak Csém felé, ahol az 
ellenség be sem várta őket, hanem mindent hátrahagyva menekült. Középen 
Schultz ezredesnek kellett elfoglalnia a Herkály-pusztai sáncokat, a jobb 
szárnyon pedig Janik ezredesnek az ácsi erdőt. A támadási parancsot délután 
5 órakor kapták meg.24 A többi eseményről nézzük Klapka beszámolóját: 
„El őnyomuló ütegeinket a sáncokból hatalmas ágyútűz üdvözölte, és az ellen-
ség tüzérsége, nagyobb kaliberű ágyúkkal rendelkezve, nem kevés pusztítást 
okozott sorainkban. Beláttam, hogy itt nem szabad sokáig késlekednem, azért 
a csapatokat rohamra indítottam, s egyszersmind Sulcznak meghagytam, 
hogy a sáncokat en front támadja meg. Sulcz ennek a megbízatásnak hősies 
bátorsággal felelt meg; övé és az általa vezetett gyönge hadé a napnak pál-
mája. Feltartóztathatatlanul rohantak előre e hősök, csatarendben, a lovas-
ság és tüzérséggel két szárnyukon, s csupán egy gyenge csatárláncot küldve 
előre, „Éljen a magyar!” kiáltással a legiszonyúbb kartács- és puskatűzben 
egész az ellenség mellvédéig. Az ellenség a többi csapatok gyors előnyomulá-
sa folytán a bekerítéstől félvén, és a páratlan merész támadás által soraiban 
megingattatván, a sáncok további védelmezésével fölhagyott, és rendetlen 
futásban Ácsra vonult. A nap el volt döntve! 

Herkályról, a záróvonal legmagasabb pontjáról halált és enyészetet 
ontottak ágyúink a menekülők soraira. Ugyanekkor az erdő is hatalmunkba 
jutott. Minden menekült Lovad felé. Az ütegek utánuk rohantak, hogy minden 
alkalmas ponton a legkisebb távolságról szórják rájuk a halált. A huszárok és 
honvédek szüntelenül üldözték őket. A csatamezőt holtak, sebesültek, elhányt 
fegyverek, cserbenhagyott ágyúk és szerkocsik borították. Foglyokat minden-
felől seregszámra hajtottak. [...] Éjszaka szállt a vidékre. A Dunán még né-
hány lövést váltottak; a lovadi híd lángba boríttatott, megvilágítva a partokon 
ezen a magyarokra nézve oly dicsteljes nap véres nyomait. [...] Az osztrákok 
4-én reggel nagyléli sáncaikat is kiürítették [...] visszavonulásuk, még oszták 
hírek szerint is, nem a legjobb rendben történt meg.” 25 

                                                           
24 KECSKÉS L. 1984. 197–199. 
25 KLAPKA Gy. 1986. 238–240. 
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A magyar csapatok egész vonalon fényes győzelmet arattak augusztus 
3-án,26 melyhez hatalmas zsákmány is tartozott: 30 darab 24 fontos ágyú, 
5000 lőfegyver, 30 teli lőszerkocsi, 50 megrakott társzekér, 2624 darab vágó-
ökör, 804 hízósertés és 35 élelmiszerrel és felszereléssel megrakott hajó.27 Az 
osztrák seregek súlyos veszteségeket szenvedtek sebesültekben és halottak-
ban, ki kellett üríteniük Győrt, Székesfehérváron pedig felkelés tört ki. A 
magyarok előtt szabaddá vált az út Bécs felé, amelyet Haynau csaknem telje-
sen fedezetlenül hagyott.28 

Ezek a sikerek jelentős rémületet keltettek Bécsben, az osztrák hadve-
zetés válságosnak ítélte a helyzetet. Klapka egy stájerországi akciót tervezett, 
mikor egy tiszti ebéd közben Almássy Pál, a képviselőház elnöke közölte 
vele, hogy a bukás elkerülhetetlen. Így természetesen azonnal felhagyott tá-
madási terveivel és visszarendelte csapatait a biztonságos Komáromba, de a 
fegyverletételről csak augusztus 18-án szerzett tudomást a Pressburger Zei-
tungból. A szabadságharc egyik legvitézebb tábornoka, aki sok csatát járt 
meg, most sírva fakadt. „Klapka a szobájába vonult és keservesen sírt”, írja 
Jókai Mór,29 de idézhetjük magát Klapkát is: „A mosolygó kék égről alácsapó 
villám nem sújtott volna úgy le, mint ezek a hírek. [...] Elhatároztam, hogy 
mostantól csak az elsáncolt tábor és a rám bízott várművek védelmezésére 
szorítkozom.”30 Az osztrák hadügyminisztérium azonnal elrendelte Komárom 
körbezárását, és miután Nobili, Nugent és Grabbe csapatai is Komáromhoz 
értek, 60 ezres osztrák–orosz sereggel álltak szemben a várvédők. 

 
KAPITULÁCIÓ ÉS BEFEJEZÉS 
A kapitulációról csak néhány címszóban emlékeznék meg. Augusztus 19-től 
sorra érkeztek a parlamenterek Klapkához, hogy adja fel a várat, de egyszer 
sem jártak sikerrel. A kapitulációs feltételeket már szeptember 1-én kézhez 
kapta Csórich tábornok, de nem fogadta el őket, így szeptember 5-től ismét 
voltak kisebb ütközetek is, sőt egy Klapka elleni merényletet is meg akartak 
kísérelni az ostromlók. Csak Pétervárad feladása után engedett Klapka a kapi-
                                                           
26 Ennek a győzelemnek a híre elterjedt az európai közvéleményben is, pl. a Wiesci Polskie c. lengyel 
emigráns újság is Klapkával foglalkozik Emlékezés Komárom védőjére c. cikkében. (SZÉNÁSSY Z. 
1998. 194.) 
27 KECSKÉS L. 1984. 198. 
28 Klapka azonnal futárokat küldött Kossuthoz és Görgeyhez azzal az ígérettel, hogy négy hét alatt 
újabb 30 ezer embert állít fegyverbe. Közölte velük azt is, hogy a kezében van Berg tábornok egy 
levele, melyben arról ír, hogy az oroszok és az osztrákok is az ősz közeledtétől, valamint a hadjárat 
1850-re való elhúzódásától tartanak, így kitartással a harc megnyerhető. A levelet azonban Kossuth 
már csak Törökországban kapta meg, Görgey pedig a kapituláció után. 
29 SZÉNÁSSY Z. 1998. 195. 
30 KLAPKA Gy. 1986. 186–187. 
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tulációs feltételekből, sőt szeptember 24-én Csórichcsal is találkozott, de a 
tárgyalások eredménytelenek voltak. A döntő fordulat szeptember 26-án állt 
be, mikor megérkezett Komárom alá Haynau. Azonnal tárgyalásokat kezde-
ményezett, és másnap szeptember 27-én Komáromtól kb. 4 km-re, délre az 
ácsi út bal oldalán lévő Herkály-pusztán aláírta a kétnyelvű kapitulációs felté-
teleket, amelyeket a vár védői diktáltak. Klapka a tárgyaláson nem vett részt, 
a kapitulációt ugyanaznap este 9 óra körül írta alá. Az erőd átadására fokoza-
tosan került sor, október 4-vel bezárólag. Ezzel tehát lezárult a szabadságharc 
utolsó fejezete is. 

Végezetül még annyit, hogy a komáromi erődrendszer 1877-ig teljesen 
ki lett építve. A „komáromi vár” fogalom nem csupán egy óriási várat takar, 
hanem egy jól összehangolt többszörös erődítménygyűrűt, sok kisebb védő-
művel és természetes akadályokkal tarkítva. Ezt az erődöt a történelem során 
egyszer sem tudta ellenség elfoglalni, ennek szimbóluma az Újvár nyugati 
bástyáján található kőszűz. A szobor talapzatán négy latin szó olvasható – 
NEC ARTE, NEC MARTE (Sem csellel, sem erővel) – amelyek mindenki 
tudtára adják, hogy hiábavaló minden próbálkozás, Komárom vára meg tudja 
magát védeni minden ellenséges támadással szemben. A történelmi esemé-
nyek bizonyítják, hogy a felirat nem csupán frázis. 

 



 

Döbör András 

SZÉCHENYI ISTVÁN POLITIKAI PROGRAMJA  
A JELENKOR TÜKRÉBEN  

 
Dolgozatomban a Jelenkor című reformkori hírlapot szeretném bemutatni két 
ellentétes, de egymással összefüggő aspektusból, egyrészt hogy mint médium, 
amely a legszélesebb köröket vonhatja be a nyilvánosságba, milyen szerepet 
játszott a nemzeti nyelvünk, kultúránk, tudományunk ápolásában és fejleszté-
sében, másrészt az újfajta, nem kiváltságokra alapozott közösség, a nemzet, 
illetve a nemzeti identitás megteremtésében, és a lap indításában szerepet 
vállaló, szellemi hátteret adó Széchenyi István gróf civilizációs tevékenysé-
gében. 

Kutatásom alapját a hírlapi cikkek tartalmi és statisztikai elemzése ad-
ja, amely során a megadott témákat összevetem és szélesebb kontextusba 
emelve elhelyezem a korra már kialakult közbeszéd témahálójában, amelynek 
kialakult értékpreferenciáiban a közös nevezőnek a kezdetekben a magyar 
nyelv, kultúra és tudomány ügye mutatkozott. Kutatásaim eredményeképpen 
igyekszem bemutatni, hogyan viszonyul a téma a korabeli közbeszédet és 
közgondolkodást uraló és megosztó politikai témákhoz, és a közbeszédet 
tematizálni igyekvő Széchenyi által sürgetett és elindított folyamatokhoz. 

A reformok hívei már a felvilágosodás korában felismerték, hogy a 
nemzeti nyelv és kultúra nélkül nincsen nemzeti felemelkedés sem. És ebben 
a folyamatban nem elhanyagolható szerepet kapott a magyar nyelvű hírlap-
írás. Az első magyar újságírók és szerkesztők mindig hangsúlyozták az anya-
nyelvű sajtó nagy előnyét: sokkal szélesebb rétegekhez jut el, mint a német 
vagy latin nyelvű hírlapirodalom.1 

 
SZÉCHENYI ISTVÁN SAJTÓPOLITIKÁJA, SZEREPE A JELENKOR 

INDULÁSÁBAN ÉS HELMECZY MIHÁLY FŐSZERKESZTŐVÉ 

VÁLASZTÁSÁBAN  
Magyarországon az 1820-as évek végén Széchenyi István gróf színrelépésé-
vel megjelent egy új politikai program, ami a rendi sérelmi politika megyei 
szintű hatósugara helyett az országos nyilvánosság segítségével kívánta a 

                                                           
1 Bővebben: KÓKAY  György–BUZINKAY  Géza–MURÁNYI Gábor: A magyar sajtó története. Budapest, 
MUOSZ, 2001. 25, DÖBÖR András: A nemzeti kultúra és a magyar nyelv ügye a felvilágosodás- és 
reformkori magyar sajtóban. In: Kultúra – művészet – társadalom a globalizálódó világban. Szerk. T. 
KISS Tamás. Szeged, 2007.45–50, DÖBÖR András: A modernizáció kérdései és útjai a felvilágosodás-
kori magyar politikai sajtóban. In: Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk.: BODNÁR 
Erzsébet–DEMETER Gábor. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008. 103–115. 
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haza polgári átalakulását és fejlődését szolgálni. Széchenyi főként angliai útja 
alkalmával tanulmányozta a politikai klubok és a sajtó, tehát a nyilvánosság 
szerepét a modern politikai vitakultúra kialakulásában, és a Nemzeti Kaszinó 
megalapítása után – a cenzúraviszonyok adta keretek között – modern politi-
kai hírlap létrehozása körül bábáskodott. 

A mintegy két éves engedélyeztetési huzavona után, 1832 januárjában 
megjelent a „Jelenkor. Politikai tekintetben a’ két haza ‘s külföld hírlevelei-
ből” Helmeczy Mihály szerkesztésében és melléklapja, a „Társalkodó”, kez-
detben Bajza József, majd Szenvey József szerkesztésében. Széchenyi bár a 
lap mögött állt, de személyesen nem vett részt a szerkesztésben, és csak a 
Társalkodóban publikált időnként. A Jelenkor tipográfiailag is jelképezi a 
magyar sajtótörténet új korszakának kezdetét: a hagyományos negyedrét for-
mában, kéthasábos szedéssel indult, 1836-tól azonban – Széchenyi által ki-
provokálva – áttért a nagy, angol újságformátumra és a háromhasábos szedés-
re. A közönségigény és a politikai hírlap közti újfajta kapcsolatot jelzik 
mindaddig ismeretlen nagyságú példányszámai: 1835-ben 3000 fölött, 1837-
ben pedig már több mint 4000-en fizettek rá elő. Mindez annak a fényében 
jelentős olvasói bázist, olvasóközönséget bizonyít, hogy jól tudjuk, a korban 
egy lap több olvasó kezébe is került, köszönhetően az olvasótársaságoknak és 
a kaszinók könyvtárainak, így a tényleges olvasótábor akár az előfizetői lét-
szám többszöröse is lehet.2 

A lap indításáért tett erőfeszítések mellett tisztázandó kérdés, hogy va-
jon hogyan és miként került kiválasztásra a lap szerkesztőjének személye, 
illetve ebben milyen szerepe volt Széchenyinek, aki már a Hitel 1830. évi 
megjelenése előtt akciót indított a reformkor új politikai sajtójának megterem-
tésére az új politikai hírlap, a Jelenkor alapításával. 

Erre a feladatra az általa nagyra tartott Kisfaludy Károlyt szemelte ki, 
akitől méltán várhatta, hogy az új irodalmi törekvések és a politikai reformok 
ügyét az új lapban egyesítse. A lap indításért Kisfaludy 1829-ben folyamo-
dott, 1830-ban Pest vármegye közgyűlésének és a Helytartótanácsnak a támo-
gatását is megszerezte, sőt a Kancellária is az engedély megadását javasolta 
az uralkodónak 1830. május 25-én, azzal a megkötéssel, hogy a külföldi poli-

                                                           
2 V.ö.: A magyar sajtó története, 1. 1705–1848. Szerk. KÓKAY  György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1979. 372–380., BUZINKAY  Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Budapest, 
1993. 26–31., FERENCZY József: A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. 3. kötet. Buda-
pest, 1887. 3–24., KÓKAY  Gy.–BUZINKAY  G.–MURÁNYI G. 2001. 64–96., OPLATKA  András: Széche-
nyi István. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 211–212., FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilá-
gosodás idején és a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 92., 94., 106., 109., 120., 122., 
124.,; 140., 156., 172. 
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tikai hírek között a szerkesztő ne közölhessen mást, mint ami a bécsi lapok-
ban már megjelent.3 

Széchenyi naplójában az 1830. május 27-ei bejegyzésében kommentál-
ta a fejleményeket, utalva Revicky kancellárra való neheztelésére és a bürok-
rácia szerinte lassan működő gépezetére: „Szegedy azt a hírt hozta, hogy 
Kisfaludy újságját – R[eviczky] a kabinetnek továbbította. Ő sem más, mint 
ügyes komédiás, gyakorlott szemfényvesztő. Egészen lesújtott e dolog. Rosszul 
mennek az ügyeink, vagy egyáltalán nem mennek.”4 Június 20-ai naplóbe-
jegyzéséből pedig világosan körvonalazódik a konfliktusuk oka, beszámol 
ugyanis arról, hogy a lap engedélye miatt „jelenetet” rendezett Reviczkyvel 
való beszélgetésekor. Széchenyi szerint ugyanis korábban a kancellár meg-
ígérte neki, hogy Kisfaludy kérvényét nem küldi tovább a kabinetnek, hanem 
saját hatáskörben engedélyt ad, ezt mégis megtette, és mikor Széchenyi ezen 
igéretével szembesítette, akkor számonkérését a kancellár zokon vette. „A 
vége az lett, hogy egészen kibékültünk, és őszintén megvallotta, hogy a Luna5 
miatt fejmosást kapott etc. – és nem tehette meg.”6 

Az udvar végül 1830. július 17-én hagyta jóvá a lapengedélyt, 1831. év 
eleji indulással. Kisfaludy azonban ezt nem érte meg, súlyos betegségben 
1830. november 21-én elhunyt, így az engedélyezést, mivel az az ő személy-
hez kötött volt, új emberrel kellett kezdeni.7  

Széchenyi nem habozott sokat, szokásához híven gyorsan lépéseket 
tett. Naplóbejegyzése szerint már októberben számot vetett Kisfaludy halálá-
nak lehetőségével: „Inkább jó hírek, mint rosszak –. Kisfaludy Károly hamari 
vége nagyon bánt.”8 Három nappal Kisfaludy halála után már a szintén az 
Auróra köréhez tartozó Helmeczyt javasolta utódnak a laphoz, amelyet ő 
eszközölt ki Kisfaludynak.: „Hírét vettem Kisfaludy halálának –. Irigylem. 

                                                           
3 KÓKAY  Gy. 1979. 373. 
4 Napló IV. 1830. május 27. 
5 Horvátországban kiadott hírlap. 
6 Napló IV. 1830.06.20. Eredeti: „Wegen Kisfaludy hatte ich eine Szene mit Rev[itzky] . Sie haben mir 
vesprochen das Gesuch Kisfaludys nicht in das Cabinet zu senden […]  Sie thaten es […]  was eine 
sehr üble Sensation– – Diese letzten Worte fasste er auf – – – und kam in eine Art Wuth –.” „Die mir 
nicht trauen, sind schlechte Menschen – ich handle und thue vieles, was Ihr Euch nicht zu denken 
wagt ect. – Nun entbrannte in mir das Blut” – – – „Wollen Sie mich ausmachen – Sie imponiren mir 
gar nicht, – und icha) wage sehr viel zu denken – –. Ich kam nie zum Kanzler ect. – ect. ect. Das Ende 
war, dass wir uns ganz versöhnten, – und er mir offenherzig eingestanden hat, dass er wegen der 
Luna ein Lavatorium bekam ect. – und es nicht thun konnte.” 
7 KÓKAY  Gy. 1979. 373. 
8 Napló IV. 1830.10.20. Eredeti: Eher gute Nachrichten, wie böse –, Carl Kisfaludi’s baldiges Ende 
kränkt mich sehr. 
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Privilégiumát Helmeczynek szánom. Így akarom; kíváncsi vagyok, sikerül-e 
kivívnom.”9 

És ezt a szándékát keresztül is vitte, holott a kör tagjainak egy része 
inkább Vörösmartyban gondolkodott. Kisfaludy Károly barátai a lap szer-
kesztését Vörösmartyra, a technikai ügyek vitelét Helmeczyre akarták bízni, 
de mivel kettőre nem lehetett az engedélyt kérni, úgy egyeztek meg, hogy 
Helmeczy kérje a jogot jobb összeköttetései miatt.10 

Elmondható tehát hogy Széchenyi akarata érvényesült, aki komolyan 
lobbizott is jelöltje mellett. Naplóbejegyzései számot adnak arról, hogy a 
Kisfaludy halála után Bécsbe utazva december 2-án egyeztetett 
Helmeczyvel,11 majd a nádornál is tárgyalt „újságja dolgában.”12 

Az udvar végül 1831. március 11-én Helmeczyre ruházta át a lapenge-
délyt, amiről ugyancsak néhány nap múlva, március 18-án értesült Széchenyi, 
rövid naplóbejegyzésben konstatálva munkálkodása eredményét.13 A Jelenkor 
első lapszáma végül 1832. január 4-én jelent meg, és a lap 1848-as megszűné-
séig Helmeczy szerkesztette.14 

 
A JELENKOR A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A POLGÁRI ÁTALAKULÁS 

SZOLGÁLATÁBAN AZ 1830-AS ÉVEKBEN 
A lapban már az indulás évében a nemzeti nyelv és kultúra, valamint a ma-
gyar tudomány (Magyar Tudós Társaság) került előtérbe. Az olvasó társasá-
gokról, új kiadványokról, a nyelv terjedéséről, a nemzeti kultúra és tudomány 
intézményeiről (pl. magyar nyelvű színház, kaszinó) szóló tudósítások ugyan-
is leginkább alkalmasak az olvasótábor szélesítésére. Áttanulmányozva a 
Jelenkor 1832–1838. évi évfolyamait ezen állítások alátámasztására sok írást 
leltem, tanulmányomban a hely szűke miatt érzékeltetni kívánom ezek meny-
nyiségét és a legkifejezőbbeket idézem. 

Ahogyan Helmeczy az 1832-es induló évfolyam 1. számában írta: 
„Békeség kívül és belől, a’ nemzeti erőnek minden oldalu, szabad, de józan 
kifejtése, egyesítése ’s az ezen alapodó nemzeti nagyság és hathatás teszi 

                                                           
9 Napló IV. 1830.11.24. Eredeti: Erhielt die Nachricht von Kisfaludy’s Tod–.Ich beneide ihn. 
Helmetzy soll sein Privilegium haben. Ich will’s; bin Neugierig [!] ob ich’s durch setzen kann. 
10 KÓKAY  Gy. 1979. 373–374., FERENCZY J. 3. k. 1887. 2–10. 
11 Napló IV. 1830.12.02. Eredeti: 2ten Nach Wien gefahren. Der Weg gut. Die Postpferde elend – das 
Wetter sehr weich. (…) Ass bei der Schwan, – Helmethzy war der erste Mensch, den ich sah. 
12 Napló IV. 1830.12.29. Eredeti: In der Früh wegen Helmetzy’s Zeitung beym Palatin. Er empfing 
mich kalt, – nicht wie jemanden, mit den [!] man in näheren Contact kommen möchte. 
13 Napló IV. 1831.03.18. Eredeti: Der heftigste Wind, dessen ich mich zu errinern [!] weiss, Helmetzy 
bekam sein Zeitungs Privilegium. [Bey] G[eorg] Károly gegessen. 
14 KÓKAY  Gy. 1979. 374., FERENCZY J. 3. k. 1887. 10. 
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most minden felvilágosultabb igazgatás maximájit.”15„Illy szép időponthoz 
olly közel s’ nyelvünk országlása és törvényink ujra születése hajnalán, annyi 
nagy remény elébe menve, mit kivánjunk a’ buzgón szeretett hazának […]  
mint hogy e’ bölcs és dicséretes uton […]  csüggedhetlen hazafisággal, férjfias 
mérséklettel, gondos előrelátással haladjon elő minden tagja, ’s közintézetink 
virágoztán, müveltségünk diszletén a’ sziv, lélek, ész malasztiban ’s minden 
lehető beldogság áldásiban részesüljön az egész nemzeti test.”16 

Sok helyet szentelt a lap a helyi olvasó társaságok megalakulásának il-
letve működésének bemutatására, példaként említhetjük a Zalaegerszegen 
1832-ben létrehozottról szóló tudósítást: „Zala néhány lelkes fiainak azon 
szent czél tünt nagyratermett lelkök elibe, hogy […]  a’ szép tudományok is-
tenasszonyának oltárt emeljenek, ’s ezáltal az emberiségnek a’ legszebb 
erényre, a mivelődésre t. i. utat nyissanak. […]  Jeles ajánlások történtek 
készpénzben […]  könyvekben: sok nevezetes férjfi a’ czél alapítására egész 
könyvtárát ide adakozá […]17 Hasonlóakról érkezett hír Eperjesről és 
Nagykátáról,18 „Ipoly-Ság”-ról, ahol Felső-Túr közbirtokos uraságai alapítot-
tak olvasó társaságot,19 Besztercebányáról20 és Szarvasról.21 

Helmeczy meg is indokolta miért támogatja az olvasótársaságokat: „A 
magyar olvasó társaságok szaporodása hazánkban (mint a’ millyet T. Győr 
vármegyéről a’ Pozsonyi deák újság idei 1ső számában közöl) nagy örömet ’s 
reményt gerjeszt országszerte minden hazafi kebelben, mivel ezeket nem csak 
müveltség-terjesztésre szolgáló hathatós eszköznek, hanem alapos szerkezet 
mellett jövendőre olly intézetnek is tekinthetni, hol idő jártával előhaladva 
mindannyi közhasznu nyilvános könyvtár állíttathatik fel, ’s igy magányosak-
ra nézve kisded, de egyesülve nagy pénzáldozattal e’ nemben annyi csudát 
mivelhetünk, a’ mennyin most más nyugoti csinos nemzeteknél bámulunk.”22 

A Jelenkor teret adott az új irodalmi kiadványoknak, és főként a ma-
gyar nyelv terjedéséről, a magyarosodásról beszámoló híreknek, például: „A 
magyar nyelv előmenetére 1805 óta tett több ízbeli rendelésnek Nógrádban 
olly sikere lön, hogy az ezelőtt magyarul szinte tertózkodva ’s nagyobb részint 
hibásan beszélett tisztviselők ’s ügyvédek most hivatalos munkálódásik min-
den ágazatit […]  csupán magyarul viszik. Az előrendre így elért czél után az 

                                                           
15 Jelenkor 1832. 1. 
16 Uo. 2. 
17 Uo. 314. 
18 Uo. 1834. 18. 
19 Uo. 426. 
20 Uo. 1836. 281. 
21 Uo. 393. 
22 Uo. 1832. 25–26. 
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vala még köz ohajtás, hogy a’ magyar nyelv tudása a’ köznép közt is terjesz-
tessék. […]  minekutána ez általános helybehagyást nyert: ’Nógrádi Nemzeti 
Intézet’ név alatt állott fel amaz egyesület, mellynek egyes tagjai tíz egymást 
követő esztendőre 18 ezüst huszast kamatként ajánlottak. […] mert azóta e’ 
szent ügy iránti részvét olly nagy: hogy maholnap Nógrádinak sem fog tartat-
ni ki […]  a’ magyar nyelv rendszeres divatosítását tettel vagy értékkel elő-
mozdítani vonakodnék.”23 

Természetesen a lap a cenzúra adta keretek között érdeklődik a magyar 
nyelv hivatalossá tételének ügyében munkálkodó országgyűlésről is: „Ez 
utóbbi üzenetben a’ RR a’ fönséges Nádornak, a’ törvények magyar nyelven 
alkotása tárgyában tett szerencsés sikerű közbenjártáért, melly tette a’ Haza 
iránti legcsillogóbb érdemei közt fog örök időre fényleni a’ nemzet legbuz-
góbb háláját fejezik ki.”24 

Az idő előrehaladtával az olvasótársaságok háttérbe szorultak, és egyre 
jobban elszaporodtak azok az információk, melyek iskolák alapításáról, tá-
mogatásáról szólnak, és céljuk a „magyar szó” használatának elterjesztése 
volt a magyarországi nemzetiségek körében. Ebbe a sorba sorolható a Túróc 
megyéből érkezett tudósítás, melynek „ […]  szorgalmas lakosi is hazafi lélek-
kel felfogák már, hogy a’ magyar nyelv tudása […]  honunkban lakó minden 
polgárnak elmulhatatlanul szükséges […]  Egy intézet felállításáról gondos-
kodtak ők, hol az iskolai tanítók a’ magyar nyelvet tanulják.” 25 Ide tartozik az 
1836-os évfolyam augusztus 20-ai számában közölt kassai tudósítás, amely 
szerint König János lelkész saját költségén indított a külvárosban egy iskolát, 
amelybe azonnal 70 fiú és 84 lány felvétetett, főként tót nemzetiségűek, és a 
fél év múlva rendezett meghallgatáson „ […]  valóban örvendeztető vala hal-
lani, melly tisztán s rendesen ejtegették ezen kicsinyek a magyar igéket, 
mellyeket anyjok szájából soha nem hallottak.”26 Hasonló híradás érkezett a 
lőcsei ágostai vallású lánynevelő intézetből is, aminek Rudics József arany 
sark. vitéz úr 150 pengős kötelezvényt adott „ […]  olly rendeléssel, hogy an-
nak kamatja, melly két aranyat teszen, évenként azon két növendék leányká-
nak adassék jutalom gyanánt, kik azon évben a’ magyar nyelv megtanulásá-
ban legtöbb szorgalmat, ’s legnagyobb előmenetelt mutattak.”27 

És egymást követték a hasonló cikkek Balassagyarmattól28 és Nyír-
egyházától29 a pesti Angolkisasszonyok intézetén át30 a Temes vármegyei 
                                                           
23 Uo. 65. 
24 Uo. 1836. 85. 
25 Uo. 1834. 106. 
26 Uo. 1836. 269. 
27 Uo. 262. 
28 Uo. 1834. 370–371. 
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Kissodáig, melynek jegyzőjének azon kéréséről számolt be, hogy félig ma-
gyarul és félig oláhul írt tankönyveket a megyebeli iskoláknak a vármegye 
ingyen nyomtassa ki.31 Rozsnyóról tudósítva leírta a lap, hogy a várostól 
északra húzódó 9 tót nemzetiségű helyiségben az utóbbi két évben elterjedt a 
magyar nyelv, és ezt az iskolák felügyelőjének, a gömöri esperességi biztos-
nak köszönheti.32  

Amint az általam elvégzett kulcsszó-vizsgálat eredményét összegző 
grafikon is jól mutatja, az 1832-es induló évfolyamban a nemzeti nyelv (30 
hír) és a tudós társaság (28) ügye került egyértelmű túlsúlyba, holott a Jelen-
kor már 1832-ben is figyelemmel kísérte és próbálta „népszerűsíteni” Szé-
chenyi civilizátori programjának, kezdeményezéseit – lásd a Pest és Buda 
közötti állóhíd ügyével kapcsolatba hozható híreket (12), a lóversenyekkel és 
gőzhajózással kapcsolatos tudósításokat (9–9). Míg olyan a korszak politiku-
sait foglalkoztató témák, mint a nyilvánosság, a közteherviselés, vagy az 
újoncmegajánlás, stb. alig szerepeltek a lapban. (1. táblázat) 

 
1. táblázat 

A Jelenkor 1832 és 1836 közötti számait áttekintő kulcsszóvizsgálat 
 

                                                                                                                                    
29 Uo. 1836. 221. 
30 pl. Uo. 1834. 153–154., 502–503. és Uo. 1836. 253. 
31 Uo.1836. 281. 
32 Uo. 1834. 385. 
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Az 1834-es évfolyam kulcsszó-vizsgálatánál megállapítható, hogy az 
országgyűlési tudósításokra fókuszált a lap, és ennek köszönhetően vissza-
esett a nyelv ügyével, és a Tudós társasággal foglalkozó hírek száma, de 
megőrizte helyét a rangsorban, ha hozzáadjuk a magyar nyelvű színjátszással, 
a magyar színházzal foglalkozó cikkek számát (6).33 

Az 1836-os évfolyam kulcsszó-vizsgálatának érdekes eredménye a 
Tudós Társaság híreinek intézményesülése a Jelenkorban, és a gőzhajózással, 
lóversenyekkel és kaszinókkal kapcsolatos híranyag erősödése. A magyar 
nyelv ügyével, elsősorban az olvasótársaságokkal foglalkozó cikkek száma 
csökkent, de egyre inkább szaporodott a magyar színjátszással34 és a nemzeti 
múzeummal foglalkozó híradások száma.35 Valamint új témaként megjelent 
az iskolák és a tanítók képzésének ügye is, mint azt korábban idéztük. 

Érdekesség, hogy a konkrét társadalmi-politikai kérdések (mint az 
örökváltság, úriszék eltörlése, közteherviselés stb.) kevesebb szerepet kaptak 
a lapban, ami a nyelv kérdésében felerősödő vitával, és Széchenyi ezidőtájt 
jellemző szerepvállalásaival is magyarázható. Széchenyi 1834–1836 között 
írja jelentős publikációit a melléklapba, a Társalkodóba a Duna szabályozásá-
nak kérdéséről, ezzel magyarázható talán a folyószabályozással kapcsolatos 
híranyag visszaesése a hírlap ezen évfolyamaiban. 

A cenzúrával a lap indulásakor így is súrlódásba került. Széchenyi nap-
lójában már 1832. február 22-én olvasható, hogy a szerkesztő figyelmeztetést, 
„fejmosást” kapott a cenzúrától.36 Február 25-én pedig azt jegyzi le naplójá-
ban, hogy Komáromi Péter helytartótanácsos cenzori minőségében a liberális 
szövegrészek nagy részét kihúzza, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek már 
megint Széchenyi elvei.37 A kormányzat ugyanis a politikai sajtó megélénkü-
lésének első jeleire reagálva már 1831. április 15-én utasítást adott a magyar 
udvari kancelláriának, amelyben parancsba adta minden politikai cikk megje-
lentetésének megakadályozását. A Helytartótanács pedig még a lapalapítási 
kérelmek elbírálásánál is figyelembe vette ezt az utasítást, és 1833. augusztus 
18-án a cenzúra tárgyában tartott ülésén összehangolta a cenzoroknak szóló 
utasításokat, és megerősítették, hogy sem kézirat sem egyéb képzőművészeti 

                                                           
33 Uo. 25–26., 105–106., 121–122., 529., 594., 789. 
34 pl. Uo. 1836. 2., 37., 45., 127., 253., 257., 385. 
35 pl. Uo. 1836. 105., 127., 143., 389. 
36 Napló IV. 1832. 02. 25. Eredeti: Helmetzy bekam ein Lavatorium 
37 Napló IV. 1832. 02. 25. Eredeti: 25ten Freudenleer lebe ich weiter –. [Komáromi streicht den (!) 
alten Helmetzy eine Menge – und ruft bei jeder liberalen Stelle aus – Adhuc principia Comitis Szé-
chenyi. 
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alkotás nem kerülhet a nyilvánosság elé cenzúra nélkül.38 A bejegyzés arról 
tanúskodik, hogy a cenzúra nemcsak a polgári átalakulás politikai kulcskérdé-
sei hagyatta ki a szerkesztővel, hanem korlátozni igyekezte a Széchenyi-féle 
modernizációs program nyilvánosságát is. 

A magyar rendek fogadtatása is felemás, erről tanúskodik naplójának 
1832. február 10-i bejegyzése: „Ó istenem, még ez is! Zichy Károly: Hét 
vármegye írt a nádornak, be kellene tiltani a Jelenkort.” 39 

És e fogadtatás nem volt véletlen, hiszen ekkor már javában zajlott a 
rendek részéről a felkészülés a következő országgyűlésre, és amint azt 
Pajkossy és Veliky is megállapították, a progresszív magyar ellenzék, amely a 
cenzúra önkényét egyre nehezebben viselte, ekkortól kezdve a hagyományos, 
rendi nyilvánosság fórumain, az országgyűléseken és a vármegyegyűléseken 
csiszolta viták során változásokat igénylő elképzeléseit. Ezen viták során 
rendszeresen napirendre került a cenzúra ügye is, illetve az országgyűlési 
tanácskozások eredményeinek, vitáinak cenzúrázás nélküli nyilvánosságra 
hozatala.40  

Az induló, Széchenyihez közel álló lapban joggal látták a nyilvánosság 
ellenzői a veszélyt, hiszen Helmeczy Mihály 1832. év végén és 1833-ban bő 
kivonatokban közölte Kossuth tudósításait az országgyűlési alsótáblai tárgya-
lásokról. Hasonlóan tett a másik pesti lap, a Hazai és Külföldi Tudósítások is. 
Ezt az éppen a cenzúrázatlan országgyűlési hírlap megjelenésén vitázó or-
szággyűlési követek közül többen is kifogásolták, sőt két beregi követ41 pa-
naszt is tett a nádornál beszédeik „kiforgatása” miatt. 

Kölcsey Ferenc az esetet keserű szájízzel kommentálta Országgyűlési 
naplójában: „Esküszöm nektek, nem mindig van igaza annak, ki elnyomatás-
ról panaszkodik. Temérdek esetben maga a panaszló okozza a bajt; s jól esik 
neki ha mást vádolhat. […]  Mi magányos, és köz helyeken átkozzuk a 
censurát; […]  sajtószabadságot akarunk állítani; s még is mit tettünk? A pesti 

                                                           
38 V.ö.: KÓKAY GY. 1979. 369–70., BÉNYEI MIKLÓS: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról. 
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 1994. 22., MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR Edit: Megbíráltak 
és megbírálók. Válogatás a cenzúrahivatal aktáiból (1780–1867). Gondolat, 1985. 292–295.  
39 Napló IV. 1832. 02. 10. Eredeti: O mon Dieu, das auch noch! – C. Z.: Sieben Comitaten haben an 
Palatin geschrieben, ‘es sollte der Jelenkor verboten werden. 
40 V.ö.: GERGELY András–VELIKY János: A politikai közvélemény fogalma Magyarországon a XIX. 
század közepén. In: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludocivo Kossuth Nominatae, Magyar 
Történelmi Tanulmányok VII. Szerk. FEHÉR András, KLTE, Debrecen, 1974. 8., PAJKOSSY Gábor: 
Polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban. In: Előadások a Történettudományi Inté-
zetben 14., MTA, Budapest, 1991. 4. 
41 Füzesséry Gábor megyei másodalispán, valamint Komlósy Károly megyei főjegyző. KÖLCSEY 
Ferenc: Országgyűlési napló. Sajtó alá rendezte: VÖLGYESI Orsolya, Universitas, Budapest, 2000. 
329. 
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újságokban egy két szó másképen adatott, mint mondva vala; a beregi köve-
tek, s Beőthy előadásaik hibásan közöltettek. […]  Mondogatjuk mi a sajtó-
szabadságot; de hogy sem nem értjük sem nem érezzük, bizonyosság a felhe-
vülés, mivel a pesti újságokban közlött hibácskákat vevők. A beregi követek 
személyesen mentek a nádorhoz panaszra; […]  s éppen azon ülésben, miben 
a censura bitorlásnak nevezteték, három vagy négy követ szólott a hírlapok 
ellen. Mi következett természetesben, mint az, hogy a nádor kapott az alkal-
mon, s hirtelen praesidialist küldött consiliarius Komáromyhoz: ne engedjen 
a pesti újságoknak egyebet annál, a mi a pozsonyi latin és német lapokban s a 
bécsi újságokban közölve lesz. […]  A kevesek, kik Wesselényinél 
öszvegyűltek, fájlalták az esetet; de nem valának-e kénytelenek megvallani, 
hogy a gonosznak oka saját kebelünkben él? Nem uraim, még mi a sajtósza-
badságra meg nem értünk; és az éretlenül szakasztott gyümölcs vajmi fanyar, 
s vajmi romlandó!”42 

József nádor tehát kihasználva az alkalmat megtiltotta a pesti lapoknak, 
köztük a Jelenkornak is, hogy az országgyűlésről többet közöljenek, mint ami 
a bécsi és pozsonyi lapokban közlésre kerül. És természetesen a cenzúrát 
kikerülő nyomtatott országgyűlési újság az ellenzék minden igyekezete elle-
nére sem jelenhetett meg, holott Andrássy György gróf ezirányú javaslata rést 
üthetett volna a királyi cenzúra jogán.43 

Nem sikerült hát jogilag előrelépni a cenzúra elleni küzdelemben, 
azonban fontos eredménye az 1832–36-os országgyűlésnek, hogy született 
egy törvényjavaslat, amelynek vitáját a következő országgyűlésen újra el 
lehetett érni, liberális szellemben tisztázták a jogelveket és fogalmakat a hír-
lap-törvénytervezet vitájának ürügyén, és az alsótáblán többségbe kerültek a 
cenzúra alkotmányos rendezésének hívei.44 

A naplóbejegyzések, főleg a helytartótanácsosról szóló rész alátá-
masztják azt a megállapítást, hogy valóban Széchenyi elveinek, politikai 
programjának támogatása lehetett a cél, és ezt az ellenfelek is tudták. A ma-
gyar nyelv ügye pedig ekkor már azon kevés ügyek egyike, amelyet egyrészt 
a cenzúra „átenged” a nyilvánosság irányába, másrészt amely „közös neve-
zőt” jelenthet az egyre szélesedő olvasótábornak. 

A példaként kiragadott idézetek és a kulcsszó-vizsgálatok mentén elin-
dulva számszerűen is megvizsgálhatjuk, folytatódott, tendenciává vált e a 
Jelenkor későbbi évfolyamaiban a nemzeti kultúra és a magyar nyelv ügyének 
szerepeltetése. Megvizsgálva az 1832–1838 közötti évfolyamokat, a mellékelt 

                                                           
42 KÖLCSEY 2000. 59. 
43 BÉNYEI 1994. 37–40. 
44 UO. 51–52. 
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diagramban tüntettem fel a témához kapcsolható publikált cikkek összesített 
adatait. Ezeket elemezve szembetűnő, hogy bár a „magyar nyelv ügyé”-hez 
sorolt cikkek száma az 1832-es évfolyam 30-hez képest visszaesett évi 12–15 
írásra, de közben jelentősen emelkedett a Tudós Társasággal (1832-ben 28, 
1834-ben 17, 1836-ban 52, 1837-ben 44, 1838-ban 34 cikk), valamint a ma-
gyar színházzal (1832 évi 0 cikk után 1833-ban 7, 1834-ben 6, 1835-ben 10, 
1836-ban 14, 1837-ben 25, 1838-ban 60), azaz a nemzeti kultúra és tudomány 
intézményeivel kapcsolatos tudósítások száma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. táblázat 

A Jelenkor 1832 és 1838 közötti számait áttekintő kulcsszóvizsgálat, 1. 
 
Érdekes ellenpontot jelenthet a későbbi elemzések számára a Pest és 

Buda közötti állóhíd ügyében és a Kaszinóval kapcsolatban született cikkek 
száma, melyek nem érték el egyik évben sem a nemzeti nyelv és kultúra ügyét 
támogató publikációk számát. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Jelenkor szerkesztésekor teljesült Szé-
chenyi ideája, miszerint a magyar nyelv és kultúra ügye lehet az, amiben 
haladók és maradiak is egyetértenek. A nemzeti identitással felvértezett köz-
vélemény megteremtése pedig az egységes politikai tábor megteremtését 
vonhatja maga után, amely megteheti első lépéseit a magyar nemzet politikai 
jogainak kivívásáért, és a polgári nemzetté válásért. 
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A Jelenkor 1832 és 1838 közötti számait áttekintő kulcsszóvizsgálat, 2. 

 



 

Endrédi Csaba 
A HAJDÚDOROGI GÖRÖG KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG KÜLÖNÖS 

JAVADALMAZÁSA , ANYAGI ALAPJÁNAK EREDETE  
 
1912. május 6-án Ferenc József magyar király megalapította a hajdúdorogi 
egyházmegyét, amelyet az 1913. évi 15. törvényben becikkelyeztek,1 a pápa, 
X. Pius pedig júniusban, a Christifideles Graeci kezdetű bulla kiadásával 
kanonizálta az új, magyar püspökséget.2 A bulla szövegéből kiderül, hogy a 
magyar kormány vállalta az új püspökség javadalmazását, sőt egy papnevelő 
intézet felállítására is kötelezte magát, szintén állami pénzen.3 A megígért 
anyagi támogatásból azonban semmi sem érkezett meg, és ez azzal a veszély-
lyel fenyegetett, hogy ellehetetlenül az új püspök működése. A püspöki fel-
adatok méltó ellátása megkövetelt bizonyos külsőségeket, egy állandó admi-
nisztrációt, egy működő hivatalt, de kezdetben még ennek a kialakítása is 
gondot okozott. A helyzeten csak tovább rontott az 1. világháború kitörése, 
amely még inkább elvonta a magyar kormány figyelmét erről a problémáról. 
Ebben a nehéz helyzetben egy olyan magán adományozás segített a 
Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökségen, amelynek eredete a feledés ho-
mályába veszett az elmúlt száz év során. A gazdag hagyatékot Pásztory Ár-
kád, a korábban a Nagy Bazil Rendből botrányos körülmények között kizárt,4 
renden kívüli szerzetes örökítette a mindenkori hajdúdorogi püspökre. Nem 
csak ígéretet tett – amit később be is tartott –, hogy vagyonát a püspökségre 
hagyja, hanem addig is több tízezer koronát áldozott5 arra, hogy a felszente-
léshez és a későbbi püspöki működéshez szükséges eszközöket megvásárol-
ják, mivel még erre sem futotta a megalakuló püspökség anyagi lehetőségei-
ből. Az igazi segítség természetesen az volt, hogy a sokmilliós vagyon 
örököséül a püspökséget nevezte meg a szerzetes. Az első írásos végrendelet 
tervezet még abban az évben, vagyis 1913 augusztusában elkészült. Mindkét 
fél számára előnyös megállapodás volt ez, hiszen az egyházmegye által nyúj-
tott védelem garantálta egyfelől, hogy a gyermektelen egyházi ember életmű-
ve, teljes vagyona egyben marad, nem aprózódik szét, és szent célokat szol-
gál, miközben biztosítja számára a haláláig tartó haszonélvezetet.6 Ekkor 

                                                           
1 1000 év törvényei internetes adatbázis, [Online: http://1000ev.hu/index.php?a= 3&param=7231 – 
2011. december 4.] 
2 GRIGÁSSY Gyula: A magyar görög katolikusok legújabb története. Grigássy Gyula, Ungvár, 1913. 
89–90. 
3 A pápai bulla szövege. Uo. 133–140. 
4 Görög Katolikus Püspöki Levéltár (a továbbiakban: GKPL) I-1-a. 3703/1913. 
5 Uo. 1-g. 
6 Uo.1-a. 3704/1913. 
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pedig még nem lehetett tudni, vajon meddig él a jó egészségnek örvendő 69 
éves Pásztory. Az avasi pap adománya nélkül pedig könnyen előfordulhatott 
volna, hogy az új egyházmegye és annak vezetése kínos helyzetbe került 
volna, hiszen a püspöki reprezentáció minimumát sem tudta volna biztosítani 
a hívek és az ország nyilvánossága előtt az elmaradt királyi javadalmazás 
miatt. Ezt pótolta a jókor jött szerzetesi segítség, és ezért volt olyan készséges 
a kormányzati ügyintézés, amikor Miklósy István püspök hivatalosan is kérte, 
hogy engedélyezzék a vagyon püspöki javadalommá történő minősítését.7 A 
továbbiakban levéltári kutatásaim alapján igyekszem bemutatni, milyen va-
gyonnal rendelkezett a szóban forgó bazilita szerzetes, akinek renden kívüli 
egyházi működését és vagyongyűjtését közvetlen pápai engedély tette lehető-
vé.8 

 
PÁSZTORY ÁRKÁD VAGYONA  
A hagyatékáról szóló okirat szerint Túrvékonyán, Bujánházán, Terepen, 
Bikszádon, Avasfelsőfalun, Nyírbátorban, Máriapócson, Szatmárnémetiben, 
Tokajban, és Nyíregyházán voltak földbirtokai és lakóingatlanai, összesen 
139 önálló telekkönyvi bejegyzés alatt.9 Nem sokkal ezután a dokumentumot 
kiegészítették újabb telekkönyvi számokkal, amelyek további szatmárnémeti, 
máriapócsi, nyírbátori, tokaji, tartolczi és avaslekenczei földeket és épületeket 
azonosítanak.10 A telekkönyvi bejegyzések száma így 153-ra nőtt. Ezen kívül 
a javak felsorolásakor szó esik értékpapírokról, pénzkészletről, kintlévőségek-
ről, vagy, ahogy említik, követelésekről, és „mindennemű ingó vagyonról” is, 
hiszen a birtokot saját tulajdonban lévő gépekkel és eszközökkel művelték, és 
mint a lejegyzett anekdoták mutatják, jelentős volt az állatállomány is. Ezek 
azonban részletezve, összegszerűen nincsenek megjelölve a többször módosí-
tott végrendeletben. A pontos felmérést – noha később több állami hivatal is 
próbálkozott ezzel – szinte lehetetlenné tette, hogy számos olyan ingatlan-
szerzemény is tartozott a birtokokhoz, amelyeket ugyan a magáénak mondha-
tott Pásztory Árkád, sőt a gazdálkodásába is bevont a földbirtokos pap, de a 
telekkönyvek szerint nem került sor a hivatalos tulajdoni bejegyzésre, vagyis 
nem volt a nevén. Ezeknek a földeknek az örökül hagyása éppen emiatt nem 
volt könnyű, ezért Pásztory egy olyan kiegészítő nyilatkozatot tett, amelynek 
lényege, hogy minden olyan ingatlan, amelyekről bizonyítani tudják, hogy az 
ő tulajdonában vannak, de a telekkönyvi átírás ezt nem igazolja, azok szintén 

                                                           
7 Uo. 1-a. 3703/1913. 
8 Uo. 1-a. 2370/1914. 
9 Uo. 1-a. 1/1916. 
10 Uo. 1-a. 1/1916. 
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az eredetileg megnevezett örökös, vagyis a püspökség tulajdonát képezzék, 
csakúgy, mint a telekkönyvben Pásztory neve alatt szereplő birtoktestek. A 
szerzetesi vagyont gyarapították még a Szatmári Gőzmalom Társulat, a Halmi 
Kereskedelmi Bank és a Halmi Népbank részvényei is.11 A levéltári adatok-
ból kiderült, hogy betétesként igénybe vette a Szatmári Termény és Hitelbank 
szolgáltatásait is pénzügyei bonyolításához,12 és nagy összegű összesen 
32.000 koronás kölcsönügyletet bonyolított több részletben a Nyíregyházi 
Takarékpénztáron keresztül is.13 Szintén kölcsönszerződési ügyek miatt került 
kapcsolatba a Szatmári Gazdasági és Iparbankkal, amely egyik gazdaságára 
kisebb összegű jelzálogot jegyzett be, amelyet később törlesztettek, és a jelzá-
logot is levették az ingatlanról.14 Mint később kiderült, hasonló természetű 
ügyben ügyfele volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak is.15 

Egy a földbirtokokról szóló levélből az is kiderül, hogy ezeken szinte 
mindenféle művelési ág jelen volt, legnagyobb részük azonban szántó, kaszá-
ló, legelő, erdő és szőlő volt.16 A korábbi felsorolásból is látszik, hogy a 
bazilita pap földjei elsősorban a korabeli Szatmár vármegyében, azon belül is 
az Avasnak nevezett területen koncentrálódtak, amelynek gazdálkodásáról így 
írt a korszak elismert gazdaságföldrajzi sorozatában, a Magyarország Várme-
gyéi és Városai sorozat 1908-as kiadásában Domahidy Sándor: „Földmívelés 
tekintetében Szatmár vármegye nem áll hátrább a szomszédos vármegyéknél, 
sőt talajának termékenysége és folyó-vizei, mind a kül, mind a belterjes gaz-
dálkodás feltételeit biztosítják. A rendezett gazdaságok számát nagyban fo-
kozzák a vármegyében fekvő tekintélyes számú nagy uradalmak, melyek a kor 
színvonalán álló gazdálkodáshoz szükséges eszközökkel rendelkeznek és 
megmutatják a haladás útját a kisebb birtokosoknak is […]”Az avasi erdőség 
17 község határán terül el és mívelt földeket itt csak a községhez közel eső 
lapos völgyekben találunk. Ezeket is a régi zsellérek irtogatták és foglalták el 
a közös területből, s a hosszas használat után elbirtoklás czímén lettek tulaj-
donukká. Mert maga az összterület osztatlan állapotban volt még néhány 
évtized előtt is a vármegyei földesurak közös tulajdonában. Mezőgazdasági 
tekintetben a kulturának itt nyoma sem volt, hanem a bérczi erdőség, mint 
közös tulajdon, a földbirtokosságnak csak marhalegelőként és a sertés-nyájak 
téli makkoltatása által hozott csekély hasznot. Az őserdők fái is majdnem 
értéktelenek voltak s csak a hegyvidék lakosainak szolgáltattak tüzelőanya-
                                                           
11 Uo. 1-a. 1/1916. 
12 Uo. 1-a. 3862/1916. 
13 Uo. 1-a. P-8/1904. 
14 Uo. 1-a. /1917. 
15 Uo. 1-a. 216/1929. 
16 Uo. 1-a. 91/1922. 
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got. E szabad gazdálkodásnak azonban néhány évtizeddel ezelőtt véget vetett 
a tagosítás; a közös birtokot az egyes birtokosoknak kiosztották s megkezdő-
dött a völgyekben levő írtások mívelés alá vétele: „Szép gazdasága van Vám-
faluban gróf Vay Ádámnak és Terepen, illetőleg Túrvékonyán Pászthory Ár-
kádnak. Az avasi erdőket csak a néhány évvel ezelőtt kiépített bikszádi vasút 
megnyílta óta lehet kihasználni. A vasút mentén az erdőket fokozatos mérték-
ben részint műfának, részint tűzifának termelik ki és a kiirtott erdőtalajokat a 
vasút két oldalán, a Tálna patak völgyén, mívelés alá veszik. A völgyeket kö-
rülvevő hegyek talaja azonban annyira köves, hogy ha az erdőket kiirtják, 
csak legeltetésre való lesz. Az avasi bérczek nyúlványai a Tálna-patak mentén 
nyugati irányban, a sárközi határban végződnek, […]  az itt átfutó vasútvonal 
két oldalán kitáguló völgyében már szépen virágzó gazdasági kulturát lelünk; 
a kiirtott és eredetileg vadvizes természetü erdőföldeket belvízcsatornázással 
a talajvíztől megmentették s az őserőben levő kötött alluvialis talaj már most 
is meghálálja a reá fordított költséget.”17 

A vagyonelemek felsorolása egyértelművé teszi, hogy jelentős gazda-
ságról volt tehát szó, amit minden kétséget kizáróan igazol, hogy Pásztoryt 
név szerint említik meg ebben a ma már páratlannak számító kiadványban. A 
teljes földbirtok nagyságát csak hozzávetőlegesen lehet megmondani. Halála 
után a Vallás- és Közoktatási Minisztérium irányítása mellett a Közalapítvá-
nyi Királyi Ügyigazgatóság igyekezett felmérni a birtoktesteket,18 illetve az 
erdőterületek után még a szerzetes életében, 1915 decemberében hivatalosan 
is megkeresés érkezett a Nagykárolyi Állami Erdőhivataltól az avasi ingatla-
nokhoz tartozó erdőterületek kataszteri helyrajzi bejegyzéseivel kapcsolato-
san.19 Az 1. világháború eseményei azonban megszakították, a későbbi román 
megszállás pedig örökre lehetetlenné tette ezt a munkát, ezért csak közvetett 
módon közelíthetünk a birtoknagyság kérdéséhez. Az egyik legelfogadottabb 
álláspont szerint Pásztorynak 2.000 hold földje és 300 hold erdője és szőlője 
volt.20 Ellenlábasai 4.000 holdas birtokról írnak.21 A levéltári anyagok között 
nem találtam olyan forrást, amely összegezve tartalmazná a teljes birtoknagy-

                                                           
17 DOMAHIDY  Sándor: Szatmárvármegye Mezőgazdasága és Állattenyésztése In: Magyarország Vár-
megyéi és Városai. Szerk. BOROVSZKY Samu, Digitális kiadás: Arcanum Adatbázis Kft. 2004. 
[Online: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/13.html – 2012. július 4.] 
18 GKPL I-1-a. 1/1916. 
19 Uo. 
20 VÉGHSEŐ Tamás: During the War. [Online: http://byzantinohungarica.hu/node/614 – 2012. augusz-
tus 23.] 
21 ARADI Victor: Tanulmányok a nemzetiségi kérdés köréhez, Huszadik Század, 1913. szeptember, 
275. 
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ságot, noha egyes birtoktesteket nevesítve, pontos mérőszámmal ellátva sze-
repeltet egy-egy irat.22 

Éppen ezért célszerű, ha egy országos felmérés adatait vesszük alapul, 
amelyet Csernoch János hercegprímás utasítására készítettek 1921-ben, hogy 
kiderüljön, mi veszett oda a trianoni határokon túlra. Ebben az egyházi nagy-
javadalmasoktól kérték a földbirtokoknak a békeszerződés által megállapított 
határvonal szerinti megoszlását.23 Ugyanitt a Hajdúdorogi Görögkatolikus 
Püspökség a régi, vagyis a békeszerződés előtti eredeti állapot szerint 1803 
holdas földbirtokkal szerepel. Mivel a földbirtok kifejezést hagyományosan a 
szántóföldi művelésre használják, valószínűsíthető, hogy a szőlő- és erdőbir-
tokok nem szerepeltek ebben a kimutatásban. Ugyanakkor korábban már 
utaltunk arra, hogy voltak olyan földbirtokok, amelyek nem kerültek a telek-
könyvekben Pásztory nevére, ezért biztosan állítható, hogy az általa használt 
és tulajdonolt földek ennél nagyobbak voltak, nem beszélve arról a tényről, 
hogy birtokainak egy kisebb részét nem érintette a trianoni elcsatolás. A ko-
rábban már említett, a szerzetes által használt, de nevére nem került földek is 
jelentősek lehettek, amit megerősít egy az egyházmegyei ügyésztől származó 
1916. áprilisi levél is, amely konkrétan arról értesít, hogy Bikszádon, 
Bujánházán és Avaslekenczen is vannak a szerzetesnek ingatlanai, melyek 
nincsenek a nevére telekkönyvezve.24 Továbbá, ahogy az ügyész fogalmaz, az 
is kiderül az írásból, hogy: „[…] maradtak a megboldogult után aktív követe-
lések is, melyek nagyobb részéről kötelezvényt vagy váltót találtam ugyan de 
[…]  ezek nagy része behajthatatlan lesz.”25 Mindent összevetve az eddigiek 
alapján nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy egy nagyjából 
2.000–2.500 holdas birtok tulajdonosa volt Pásztory Árkád. Érdemes ezt az 
adatot az országos adatokkal is összevetni, hiszen főként ezáltal válik érthető-
vé, hogy miért is folyt olyan ádáz küzdelem a hagyaték megszerzéséért a 
Nagy Szent Bazil Rend részéről.26 1910-ben, a 18,3 milliós Magyarországon 
csupán 4.816 embernek volt 1.000 holdon felüli földterülete. Össztársadalmi 
arányuk nem érte el a 0,1%-ot, míg a 100 holdon felüli birtokosok között is 
csupán 6,7%-ot tett ki a létszámuk.27 További fontos viszonyítási pontot je-
lent, ha figyelembe vesszük, hogy Bethlen István miniszterelnöknek 5 és fél 

                                                           
22 GKPL I-1-a. P-42/1899. 
23 GERGELY Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945. ELTE–Újkori Magyar 
Történeti Tanszék, Budapest, 1997. 273–275. 
24 GKPL I-1-a. 1/1916. 
25 Uo. 
26 Uo. 1-a. 500/1915. 
27 Magyarország története 1890–1918. 7/2. kötet. Főszerk.: Hanák Péter, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1978. 428–431. 
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ezer holdas földbirtoka volt Erdélyben, tehát körülbelül a duplája annak, ami-
vel Pásztory rendelkezett. Az ebből származó jövedelme pedig meghaladta az 
akkori miniszterelnöki fizetését.28 Nem kis vagyonról volt tehát szó akár a 
jövedelemtermelő képesség, akár a mindenkori ingó és ingatlanérték vonat-
kozásában. A szerzetes emellett jelentős készpénzvagyonnal is rendelkezett, 
többek között korábban kivándoroltak Amerikából hazaküldött fizetései és 
adományai révén. Magyar,29 szláv30 és román31 nyelvű levelek bizonyítják, 
hogy ezek az emberek fenntartások nélkül bíztak a tisztességében, és abban, 
hogy vagyonkájukat megfelelően kezelve, ha kérik, összegyűjtve visszafizeti 
számukra. Mivel az a nem egészen egy tucat levél, amely fennmaradt, össze-
sen többtízezer korona átadásáról tanúskodik, okkal feltételezhető, hogy ak-
koriban jóval többen lehettek olyanok, akik amerikai keresetüket az avasi 
pappal őriztették. Ezek az összegek akár a többszázezres nagyságrendet is 
elérhették. Ezenkívül jelentős és nagyszámú kölcsönügyleteket is bonyolított, 
főként magánszemélyekkel, akik 5–8%-os kamatra kaptak tőle pénzt, és álta-
lában ingatlan, vagy ingó fedezettel feleltek a pontos visszafizetésért.32 Ez 
azonban gyakran nem sikerült, és ilyenkor Pásztory következetesen érvénye-
sítette hitelezői jogait, és lefoglaltatta a fedezetet, ezzel is gyarapítva saját 
földjeit, és egyéb vagyonát.33 Lakóhelyét jelentős gazdasági központtá fej-
lesztette, ahol a már említett templom és kápolna mellett kúriát épített, és 
zeneiskolát is működtetett a tehetséges fiatalok számára. Még ma is vannak 
romjai az egykori lóistállónak, de volt ott virágház, malom, és sok mezőgaz-
dasági gép is – írta 2002 januárjában a Romániai Magyar Szó című folyó-
irat.34 
 
A PÁSZTORY HAGYATÉK TOVÁBBI SORSA 
Miután a Pásztory Alapítvány alapító okirata szerint a vagyon a Hajdúdorogi 
Görögkatolikus Püspökség törzsjavadalmaként lett definiálva, vagyis a törvé-
nyileg járó állami szerepvállalást helyettesítette, a szerzetes halála után ennek 
megfelelően az új egyházmegye élére kinevezett püspök, Miklósy István 
birtokba vette az adományt. Egyébként az átvett földeken tovább folyt a meg-
szokott gazdálkodás, amelynek alakulásáról rendszeres levélváltások során 

                                                           
28 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században, Osiris, Budapest, 2005. 190. 
29 GKPL I-1-a. P-3/1900. 
30 Uo. 1-a. P-44/1915. 
31 Uo. 1-a. P-3/1914. 
32 Uo. 1-a. P-11/1905. 
33 Uo. 1-a. P-5/1902. 
34 SIKE LAJOS: Kicsoda Ön Pásztory Árkád. Romániai Magyar Szó, 2002. január 18. 
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tájékoztatták a püspökséget.35 Az egyház igyekezett mindent hasznosítani, és 
a földművelés és állattenyésztés mellett a megkapott ingatlanok egy részét 
eladta,36 egy részét pedig bérbe adta,37 hogy ebből is bevétele származzon. A 
birtokon megtermelt javakat pedig igyekeztek értékesíteni, és nem csak ha-
gyományos értelemben vett gabonafélék vonatkozásában. Nagy tételben főz-
tek pálinkát is, amelynek egy részét egy nyíregyházi kiskereskedőnek adták 
el, nem csekély 11 ezer koronáért.38 Mindez jó alapot teremtett ahhoz, hogy a 
megalakított egyházmegyei vezetésnek ne a korábban oly szűkös anyagiakon 
kelljen gondolkodni, hanem valódi feladatára összpontosíthasson. 

Ugyanakkor az ott élő emberek élete alapvetően megváltozott. Az a bi-
zalmi állapot, amely lelki alapokon nyugodott, Pásztory Árkád halála után 
megszűnt. Tulajdonképpen ekkor lett nyilvánvaló, hogy amit a „kegyes atya” 
felépített az nem csak egy vagyonos mintagazdaság, hanem egyfajta szellemi, 
lelki közösség, amelynek kialakulása és létezése maga után vonta a vagyoni 
közösség létrejöttét is, egy magasabb, szent eszmei cél elérése érdekében. 
Amikor viszont a szerzetes meghalt, ezzel megszűnt ennek a keresztény gö-
rög katolikus közösségnek a kohézióját biztosító erő is. Az emberek rájöttek, 
hogy Árkád atyát ebben az értelemben nem fogja pótolni senki, ezért igyekez-
tek a saját boldogulásukra koncentrálni, és a korábban a közösbe beadott 
javaikat számba venni, annak érvényt szerezni, hogy megélhetésüket, amelyre 
addig nem volt gondjuk, biztosítani tudják. Több forrás is alátámasztja ezt. 
Az egyik erről szóló levélnek minden sora fontos információkat tartalmaz.39 
Egyrészt kiderül belőle, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem csakúgy, 
mint az Amerikában dolgozó emberek esetében, ebben az esetben is tömeges 
vagyonbeadás történt egy nemesebb cél érdekében. Ráadásul nem is kis ösz-
szegekről esik szó, hanem jelentős tételekről. A másik fontos információ, 
hogy ezt az emberek önkéntesen tették. Azért, mert olyan lelki vezetőre talál-
tak Pásztoryban akinek az útmutatása szerint akartak élni egész családjukkal 
együtt. Miklósy István hajdúdorogi püspök minden esetben kérte az egyház-
megyei ügyész véleményét, aki igen következetesen, ám a helyzetet kevéssé 
átlátva javasolt döntéseket, amelyeket foganatosítottak. E szerint, ha valaki 
igazolni tudta, hogy valóban adott át vagyont, vagy pénzt, annak követelését 
elismerték, aki pedig nem tudott ilyet felmutatni, annak a kérését nem teljesí-
tették.40 Természetesen ezekről a vagyonátadásokról a legritkább esetben 
                                                           
35 GKPL I-1-a. P-33/1918. 
36 Uo. 1-a. 2981/1916. 
37 Uo. 1-a. P-33/1918. 
38 Uo. 1-g. 
39 Uo. 1-a. 33/1918. 
40 Uo. 1-a. 33/1918. 
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született írás, és mégis egy levélben Miklósy arról ír, hogy a rendezetlen és 
átláthatatlan körülmények között is legalább százezer korona jogosnak látszó 
követelés van.41 A korabeli dokumentáció hiánya miatt pedig joggal feltéte-
lezhető, hogy ez csak a kisebbik része ennek a mások által bevitt teljes va-
gyonnak. 

A keresztényi bizalom alapján működő közösség szétesése tehát veze-
tője halálát követően azonnal megindult, de annak teljes szétforgácsolódását a 
világháború alakulása és a román megszállás,42 és a trianoni békediktátum43 
teljesítette be. Nem maradt más, csak az a kevés, ami a megcsonkított Ma-
gyarországon volt, hogy azt meg a Rákosi Mátyás nevével megszemélyesített 
diktatúra vegye el. 

 

                                                           
41 Uo. 1-a. 930/1916. 
42 ROMSICS I. 2005. 129–130. 
43 Uo. 141–149. 
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A K ÍNA -KÖZPONTÚ HŰBÉRAJÁNDÉK RENDSZER IRRACIONÁLIS 

GAZDASÁGI M ŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁJA  
 
A KÍNA-KÖZPONTÚ HŰBÉRAJÁNDÉK RENDSZER ÉS KERESKEDELEM 
A kelet- és délkelet-ázsiai államokat a Ming (1368–1644) és a Qing (1644–
1911) dinasztia alatt egy Kína vezette államközi rendszer fogta össze. A nyu-
gati történelemtudomány számára ez a rendszer John King Fairbank interpre-
tálásával1 vált ismerté az 1940-es években, Kína-központú hűbérajándék 
rendszer néven. Ez a rendszer nem foglalta magába Kína minden külkapcso-
latát, de azokat az államokat igen, amelyek hajlandóak voltak a Kína diktálta 
játékszabályokat elfogadni.2 A Kína-központú hűbérajándék rendszer lelkét a 
hűbéri követjárások jelentették. A követjárás során a rendszerbe tartozó álla-
mok küldöttei a meghatározott helyen és időpontban, illetve előre meghatáro-
zott számban felkeresték a császári udvart, hogy hódolatuk kifejezése érdeké-
ben leboruljanak az uralkodó előtt és átadják ajándékaikat. A „hűbéres” 
államok uralkodói császári rangot, pecsétet és értékes ajándékokat kaptak.3 

A Kína-központú hűbérajándék rendszer azonban több zavarba ejtő tu-
lajdonsággal rendelkezik, amely magyarázata problémát jelent a nyugati tör-
ténészek számára. A legnagyobb fejtörést okozó kérdés, hogy Kína meglepő-
en kis hangsúlyt fektetett a kapcsolatok gazdasági szerepére.4 A kereskedelmi 
kapcsolatok hivatalos formája a hűbéri követjárások keretében történt, amely 
három szinten zajlott.5 Az első és legegyértelműbb formáját az uralkodói 
ajándékok kicserélése jelentette. Ennél nagyobb jelentőségű volt, hogy a kö-
veteket kereskedők kísérték, akik a fővárosban előre kijelölt helyen áruba 
bocsáthatták a kínai hatóságokkal előre egyeztetett mennyiségű és minőségű 

                                                           
1 FAIRBANK , John King–TENG, Ssu-Yü: On the Ch’ing Tributary System. Harvard Journal of Asiatic 
Studies, 6. Vol. 1941, 135–246. 
2 A terület lehatárolásához lásd.: HAMASHITA , Takeshi: Tribute and Treaties. Maritime Asia and 
Treaty Port Networksin the Era of Negotiation, 1800–1900. In: The Resurgence of East Asia. 500, 150 
and 50 year perspectives. Eds. ARRIGHI, Giovanni–HAMASHITA , Takeshi–SELDEN, Mark, Routledge, 
USA–Kanada, 2003. 17–50. 
3 FAIRBANK , John King: Tributary Trade and China’s Relation with the West. The Far Eastern 
Quarterly, Vol. 1. 1942. 134–135. 
4 U.o. 1942, 129–149. 
5 HAMASHITA , Takeshi: Historical Transformation of Coastal Urban City Networks in East China Sea 
Zone. From Pusan-Nagasaki-Ryukyu-Southeast Asia Channel to Yinchon-Shanghai-Kobe Chanel. 
LIA-CASSH Report, 2008. 70–71. 
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árujukat. Végül értékben a legjelentősebb6 az engedélyezett városokban (pl.: a 
tengeri kapcsolatok központjában, Kantonban) folytatott kereskedelem volt. 
Itt azok a kereskedők adhattak túl a portékájukon, akik ugyan elkísérték a 
hűbéri missziót, de nem állt jogukban a nyitott városokon túl kísérni a követ-
séget. 

A Kína-központú hűbérajándék rendszer, mint gazdasági rendszer fon-
tos sajátosságokkal rendelkezett. A legrejtélyesebb tulajdonsága, hogy Kínát 
nem foglalkoztatta a kereskedelemből származó haszon. Az államközi keres-
kedelem ugyanis folyamatosan veszteséges volt Kína számára.7 Ezt az is bi-
zonyítja, hogy a gazdasági problémák sűrűsödésével (általában a Ming és 
Qing dinaszta meggyengülésének időszakaiban) az udvar igyekezett a hűbéri 
missziók számát csökkenteni.8 A kis államok viszont épp ellenkezőleg, na-
gyon is érdekeltek voltak a missziók számának növelésében, mert ezáltal 
növelhették a kereskedelemből származó nyereségüket.9 

De mi lehetett Kína motivációja, hogy ezt a rendszert a gazdasági vesz-
teségek ellenére is fenntartsa? Kína –köszönhetően a régióban betöltött rop-
pant súlyának10 – önállóan alkotta meg ennek az államközi rendszernek a 
szabályait, így az nem tárgyalások és a normák közeledésével jött létre. Mi 
lehet ennek a látszólag irracionális rendszernek a magyarázata? A szakiroda-
lom szerint a válasz egyszerű: Kína szemében a kereskedelem csupán a hűbé-
ri követjárásnak egy mellékes aspektusa volt volt. Fairbank szavaival „a hű-
bériség morális értéke volt a fontosabb a kínai uralkodónak, míg a 
barbároknak11 a kereskedelem; a kölcsönös érdekeknek az egyensúlya közös 
elégedettséget biztosított, ezért a rendszer fennmaradhatott.”12 A „morális 
érték” megragadása a nyugati történetírásnak azonban nagy nehézséget okoz, 
mert annak olyan jelentőségűnek  kellett lennie, hogy az fölül írja a kereske-
delemből származó hasznot. Fairbank szerint a morális elvek, azt a konfuciá-
nus nézetet tükrözték, hogy a kínai császár felelős a teljes világ (Égalatti) 
kormányzásáért. Ezért a kínai terminológiával barbár uralkodóknak (mint 

                                                           
6 Hamashita az engedélyezett kikötőkben folytatott kereskedelem értékét mintegy tízszer nagyobbra 
becsüli, mint a császári fővárosban engedélyezett kereskedelmet (HAMASHITA , T. 2003. 20.) 
7 FAIRBANK , J. K. 1941. 140. 
8 ANDORNINO, Giovanni: The Nature and Linkages of China’s Tributary System Under the Ming and 
Qing Dynasties. Working Papers of the Global Economic History Network, Vol. 21, 2006. 23. 
9 FAIRBANK , J. K. 1942. 135–136. 
10 Kína gazdasági súlyát jól mutatja Angus Maddison számításai, miszerint 1820-ban a régió teljes 
gazdasági teljesítményének több mint 80%-át egymaga adta. (MADDISON, Angus: The World 
Economy. Historical Statistics. Development Centre Studies, OECD, 2003. 170–171.) 
11 Kína minden államot „barbárnak” nevez, bár a barbárság különböző szintjeit ismeri, annak alapján, 
hogy mennyire „kínai” az egyes állam kultúrája. 
12 FAIRBANK , J. K. 1941. 140–141. 
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ahogy a kínai tartományok kormányzóinak is) le kell borulniuk uruk a kínai 
császár előtt, elismerve a főségét. A barbároknak a leborulás, míg Kínának 
ezen államok (szimbolikus) vezetése volt morális kötelessége, amely elvnek 
az érvényesítése tekinthető Kína szempontjából a fő motiváló tényezőnek.13 A 
moralitás és a konfuciánus szabályok fontosságát az államközi rendszer egy 
másik sajátossága is tükrözi. A Kínával való kapcsolat intenzitását szigorú 
hierarchia határozta meg, amely az alapján épült föl, hogy az egyes államok 
mennyire azonosultak Kínával kulturálisan és mennyire voltak hajlandóak az 
általa diktált szabályok szerint viselkedni.14 A hűséges államokat Kína azzal 
jutalmazta, hogy több követséget küldhettek az Ég Fiához.15 Ennek eredmé-
nyeként a hierarchiában magasabb helyen álló, de amúgy jelentéktelen álla-
mok kiváltságos helyzetbe kerülhettek (pl.: Melakka16 15. században és 
Rjukju 14–18. században17) az által, hogy mintegy közvetítő szerepet játszot-
tak a kevesebb hűbéri misszióra jogosult államok és Kína között. 

A leborulás és a morális elvek túlzott hangsúlyázásának a magyaráza-
tára három elmélet született. Fairbank szerint Kína egy önellátó agrárbiroda-
lom volt18, amely gazdasági értelemben nem függött a kisebb országokkal 
folytatott kereskedelemtől. Ez az önellátás és Kína régión belüli aszimmetri-
kus gazdasági súlya együttesen biztosították, hogy hosszú távon folytathatott 
deficites kereskedelmet, tehát a külkapcsolataiban a nyereség helyett más 
elveket érvényesíthetett.19 A szerzők egy csoportja azonban Fairbank ellené-
ben, a morális értékre való hivatkozást csak retorikának tartja, és Kína irraci-
onális gazdasági viselkedése mögött racionális érdekeket vélnek fölfedezni. 
Ilyen a békére (Pax Sinica) való törekvés, David Kang szavaival Kína nem 
csinált mást, mint békét „vásárolt”.20 Egy ekkora birodalomban ugyanis szinte 
állandóak a belső konfliktusok, így Kínának nagyon is érdekében állt, hogy a 
szabályokat elfogadó államokkal békés kapcsolatot tartson fenn, elkerülve 

                                                           
13 Uo. 137–139. 
14 TSAI, Mon-Han: „This Culture of Ours” politics, confucianism, and East Asian identities. Journal 
of Political Science and Sociology 15, 2011, 1–20. 
15 FAIRBANK , J. K. 1942. 132–133. 
16 SHU, Min: Pre-Colonial Southeast Asia and the Tribute System II.Hegemony and Instability 
Balancing in a Hierarchical System, GIARI Working Paper, Vol.  5. 2011. 13. 
17 HAMASHITA , T. 2003. 21–23. 
18 Az egyetlen kereskedelmi cikk, amely fontos volt Kína számára és amelyből kis készletekkel ren-
delkezett az ezüst. Ezüstigényét kezdetben Japánból biztosította, majd egyre inkább az európai orszá-
gokkal folytatott kereskedelemből. (ANDORNINO, G. 2006. 27.). 
19 KANG, David C.: Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System in Early 
Modern East Asia. Security Studies, Vol. 19, 2008. 116. 
20 ANDORNINO, G. 2006. 23. 
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erejének a szétforgácsolását.21 A morális értékek jelentősége, egy másik ma-
gyarázat szerint a kereskedelem korlátozásának igényéből fakad. A régióban 
ugyanis az állami kereskedelem mellett a magán kereskedelem is fontos ha-
gyományokkal rendelkezett.22 A Ming és Qing dinasztia alatt azonban a ma-
gánkereskedelmet az államra veszélyesnek tartották, mert idegen volt a biro-
dalom társadalmi-gazdasági alapját jelentő önellátó mezőgazdasági és 
kézműves ipari struktúrától. Azzal, hogy a kereskedelmet a hűbéri missziók-
hoz kötötte Kína a magánkereskedelmet kordában tudta tartani és biztosította 
a társadalmi-gazdasági rendet és az állam működését.23 

A fenti áttekintés alapján jól érzékelhető, hogy a szakirodalom tovább-
ra sem szolgál egységes magyarázattal a Kína-központú hűbérajándék rend-
szer gazdasági működésére. Kizárólag egy dologban értenek egyet: az irraci-
onális gazdasági működés hátterében valamilyen racionális érdeknek kell 
állnia, tehát a Kína számára fontos morális értékek hangsúlyozása mögött, 
valamilyen nyugati logikával megfogható tényező (béke, társadalmi-
gazdasági rendszer megőrzése) áll. Így a nyugati történészek ugyan felisme-
rik, hogy a „morális értékek” a tradicionális/konfuciánus szemlélettel össze-
függnek, de magyarázatukban elszakadnak a konfuciánus kultúrától és a nyu-
gati racionális logika szerint keresnek válaszokat. Jelen tanulmány ezzel a 
szemlélettel szakítva azt a célt tűzte ki, hogy a rendszer saját belső logikáját 
mutassa be, és felhívja a figyelmet a racionalitás fogalmának kultúrspecifikus 
jellegére. 

Kína tradicionális társadalmának belső működése, véleményem szerint 
elválaszthatatlan az államközi rendszer vizsgálatától, és választ adhat Kína 
tényleges motivációjával kapcsolatos kérdésre. Mivel a Kína-központú hűbér-
ajándék rendszerben Kína meghatározó súlya miatt önmaga fektette le a rend-
szer szabályait, a kisebb államoknak egyértelműen alkalmazkodni kellett 
ezekhez. Ezért a hűbérajándék rendszer gazdasági működésének megértésé-
hez Kína tradicionális szabályrendszere lehet a kulcs. 

 
 

                                                           
21 Kína-központú hűbérajándék rendszer békés működését jellemzi, hogy Giovanni Arrighi „ötszáz 
éves békének” nevezi a Ming és Qing dinasztia időszakát, mert a rendszeren belüli államok közötti 
konfliktusok száma rendkívül alacsony (ARRIGHI, Giovanni: Az államok, a piacok és a kapitalizmus 
Keleten és Nyugaton – történeti perspektívából. Eszmélet, 2008 nyár, 41–46). 
22 A kérdés részletes kifejtésére jelen keretek mellett nincs mód. Tömören összefoglalva: a kereskede-
lem a magántulajdon erősödését eredményezi, amely gyengíti a mezőgazdasági, kollektív tulajdonon 
alapuló birodalmat. 
23 ANDORNINO, G. 2006. 26–27. 
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A TRADICIONÁLIS TÁRSADALMAK GAZDASÁGI M ŰKÖDÉSE – A KÍNAI 

GUANXI  
Polányi Károly „A nagy átalakulás” című munkájában24 rámutat, hogy a 
tradicionális társadalmak alapvetően más elvek szerint épülnek fel, mint a 
modern piaci társadalmak, mert a gazdaságok a társadalom szövetébe és nor-
máiba beágyazva  működnek.25 A tradicionális társadalmakban nem a gazda-
sági racionalitást tükröző egyéni érdekek vannak túlsúlyban, hanem a közös-
ség fenntartása és működtetése a fő motiváló tényező. Az egyén 
„cselekedeteivel nem egyéni érdekeit védi az anyagi javak birtoklásában, 
hanem társadalmi állását, társadalmi igényeit, társadalmi előnyeit. Az anyagi 
javak annyiban érdekli, amennyiben ezt a célt szolgálja.” 26 Természetesen a 
társadalom biztosítja az erőforrások elosztását, amely azonban nem a piaci 
cserén, hanem a reciprocitáson és redisztribúción alapul. A reciprocitás a 
szívességek kölcsönösségére épül, míg a redisztribúció a raktározáshoz kap-
csolódik, és okvetlen hierarchiához vezet, mert szétválik a termelő, és a 
raktárózó-elosztó funkció a társadalmon belül. Az egyén a reciprocitás (csa-
lád) és a redisztribúció (közösség) révén kapcsolódik be a társadalmi hierar-
chiába. A redisztribúció általában nem demokratikus, gyakran a vezetőkhöz 
közelálló személyek aránytalanul többet kapnak az erőforrásokból, akik ez 
által lekötelezetté válnak. 

A konfuciánus társadalom alapja a család. A tradicionális kínai család 
jelentősen eltér a modern család felfogásunktól, ugyanis egyidejűleg volt 
társadalmi, gazdasági és jogi egység. A család legfontosabb kapcsolattípusa 
az apa-fiú kapcsolat, a xiao. A xiao általánosításából fakad a guanxi,27 amit 
úgy definiálhatunk, mint a kínai társadalmon belüli konfuciánus világ szabá-
lyai szerinti fő kapcsolattípus.28 A guanxi a társadalom minden tagját hálózat-
szerűen kapcsolja össze, meghatározva ezzel a konfuciánus társadalom mű-
ködési elvét, tagjainak mindennapi életét (pl.: az erőforrások eloszlását, az 
információáramlást, a döntéshozatali mechanizmust, az egyének társadalmi 
autonómiáját szerepét, státuszát, feladatait, stb.).29 Két személy között akkor 
                                                           
24 POLÁNYI  Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Franklin-Társulat, 
Budapest. 1997. 
25 POLÁNYI  K. 1997. 60. 
26 Uo. 60–61. 
27 A szó jelentése: kapcsolat. A guanxi használata javasolt, mert tükrözi kulturálisan specifikus jelle-
gét. 
28 GOLD, Thomas–GUTHRIE, Doug–WANK , David: An Introduction to the Study of Guanxi. In: Social 
Connections in China. Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi. Eds. Uő. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002. 13–17. 
29 KIPNIS, Andrew B.: Producing Guanxi: Sentiment, Self and Subculture is North China Village. 
Duke University Press, Durham–London. 1997. 23–24. 
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beszélhetünk guanxi kapcsolatról, ha mindkét fél érdekelt annak kialakításá-
ban. Amennyiben az egyik fél szívességet kér a másiktól, és a másik ezt telje-
síti, akkor lekötelezettje lesz. A szívességet nyújtó ennek következtében, 
meghatározatlan időtartamon belül jogosult a szívességet visszakérni. A cse-
reakció azonban ezt követően sem zárul le, mert a szívességadás spirálja indul 
be. A szívesség értéke, módja és ideje nincs megszabva, ezért hosszútávon 
működik. A felek a guanxi fenntartásának igényét kölcsönös ajándékozási 
gesztussal fejezik ki.30 A guanxi kapcsolat alapvetően hierarchikus, a benne 
elfoglalt helyet az egyén arca (mianzi) határozza meg.31 Az arc egy 
kultúrspecifikus fogalom,32 megközelítőleg a társadalmi státusz és a társa-
dalmi elismertség fogalmakkal ragadható meg. Minél nagyobb arccal rendel-
kezik egy egyén, annál jelentősebb a társadalmi megbecsülése. Az arc forrásai 
a konfuciánus erények és szabályok betartása, a kor, a betöltött hivatal, a 
vagyon, a guanxi kapcsolatok száma és minősége, stb.33 A guanxi kapcsolat-
ban a nagyobb „arccal” rendelkező fél a családfőhöz hasonlóan több joggal, 
de több kötelezettséggel is rendelkezik, mert gondoskodnia kell a gyengébb 
félről –mint apának a fiáról. A gyengébbnek alá kell vetnie magát az erősebb 
fél akaratának, nem áll jogában ellenkezni. A hierarchia megkérdőjelezése a 
guanxi kapcsolat felbomlását és arcvesztést jelent mindkét fél számára. 

Guanxi kapcsolat létesítésében és fenntartásában tehát két fő motiváció 
jelenik meg: egyfelől lehetőséget biztosít az erőforráscserére, másfelől mind-
két fél számára az arc növelését eredményezi.34 Jellemzően a gyengébb az 
erőforrások megszerzése  az elsődleges motiváció, addig az erősebb fél szá-
mára az arc növelése. A guanxi kapcsolatnak természetesen költségei (aján-
dék, szívesség) is vannak, de hosszútávon általában kifizetődő stratégia. A 
guanxin belül nincs verseny a felek között, egymást segíteni morális köteles-
ség, ezért a bizalom mértéke magas. A guanxi jellemzően nem a nyugati „ra-
cionális” magatartáson alapszik, mert nem nyereségelvű. A konfuciánus tár-
sadalomba az egyén kizárólag a guanxi révén kapcsolódhat be.35 A 
konfucianizmus társadalomképe egy olyan óriási hierarchia, amelyben min-
denkinek megvan a helye a maga, alá- és fölé rendelő kapcsolataival. A hie-

                                                           
30 KIPNIS, A. B. 1997. 58–73. 
31 WONG, Y. H.–LEUNG Thomas K. P.: Guanxi. Relationship Marketing in a Chinese Context. 
International Business Press, New York–London–Oxford, 2001. 13–15. 
32 TSANG, Eric W. K.: Can guanxi Be a Source of Sustained Competitive Advantage for Doing Busi-
ness in China? The Academy of Management Executive, Vol. 12. 1998. 66. 
33 LITTLEFIELD, James E. & SU, Chenting: Entering Guanxi: A Business Ethical Dilemma in 
Mainland China? Journal of Business Ethics, Vol. 33. 2001. 200–205. 
34 TSANG, E. W. K. 1998. 66–67. 
35 TSANG, E. W. K. 1998. 65. 
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rarchián belüli státuszt az egyén arca dönti el. A struktúra szintjei: egyén, 
családfő, nemzetségfő, tartományi vezetők, hivatalnok, miniszterek, végül a 
császár, aki szimbolikusan az Ég Fia, az Ég alárendeltje. Minél magasabban 
helyezkedik el valaki a hierarchiában annál nagyobb döntési szabadsággal 
rendelkezik, de egyszersmind annál nagyobb felelősséggel is tartozik az alá-
rendeltjei iránt. Ennek értelmében a földi rendszerben a legnagyobb döntési 
szabadság a császárt illeti, de egyben a legnagyobb kötelesség is őt terheli, 
mert gondoskodni kell a „családjáról”, a teljes birodalomról. 

A guanxi a tradicionális kínai társadalom fő szervező elve, amely ösz-
szeköti az egyéneket és ezen keresztül biztosítja a társadalom és a gazdaság 
működését. A guanxinak ez a sajátossága  összhangban van Polányi megálla-
pításával, a gazdaság működésének társadalmi beágyazottságával. A guanxi 
alapelve a reciprocitás (a szívességek spirálja) és a redisztribúció, ami egyide-
jűleg biztosítja az erőforrások elosztását és a társadalmi hierarchiába (a legki-
sebbtől a császárig tartó szimbolikus apa-fiú kapcsolatba) való bekapcsoló-
dást. A hierarchiában az egyén helyét nem az egyén vagyona, hanem az arca 
dönti el. Az egyén fő motiváló ereje ebből kifolyólag nem a pénz, hanem az 
arc, amelynek az anyagiak csak az egyik forrását jelentik. A pénz tehát eszköz 
és nem a cél. 

 
HŰBÉRAJÁNDÉK RENDSZER ÉS GUANXI 
A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy mennyiben magyarázza a Kína-
központú hűbérajándék rendszer gazdasági működését és Kína motivációját, a 
morális értékek biztosítását a guanxi! Véleményem szerint a Kína-központú 
hűbérajándék rendszer nem más, mint a guanxi elvein felépült kiterjedt ál-
lamközi rendszer. A rendszer gazdasági működését nem a nyugati racionalitá-
son, hanem a guanxin keresztül érdemes vizsgálni., amelyben egyaránt felle-
hetőek a reciprocitás és redisztribúció elveinek érvényesülése az államközi 
kapcsolatok szintjén is. 

Kína az államközi rendszerre úgy tekint, mint egy családra, amelyben a 
családfő szerepét tölti be, köszönhetően annak, hogy ő rendelkezik az erőfor-
rások döntő részével. A rendszerben redisztributív módon szétosztja az erő-
forrásokat, amelyből azok az államok részesülnek nagyobb arányban (küld-
hetnek több missziót), amelyek jobban alkalmazkodnak a lefektetett 
szabályokhoz. A guanxi másik sajátossága a reciprocitás azáltal érvényesül, 
hogy a hűbér államok erőforrásokat kapnak, melyet Kína felé a követek lebo-
rulásával viszonoznak. Kína fő motivációja a guanxi logikája alapján azonban 
nagyon is érthető, amely nem más, mint az arc megtartása és növelése. A 



ESZTERHAI V IKTOR 
 

112

hűbéri meghajlás tehát a guanxi legfontosabb eleme és az a tényező, amely 
érdekében Kína hajlandó a kereskedelemből származó profitról lemondani.  

Polányi analógiájával élve a kereskedelemből származó nyereség csak 
eszköz, míg annak nagyvonalú megosztása az arc növelésnek fontos forrása.36 
Ennek értelmében Fairbank megfigyelése,37 miszerint a kisebb államokat a 
kereskedelmi haszon mozgatta, addig Kínát a morális elvek motiválták, helyt-
álló, de magyarázata nem kielégítő. Kína motivációja ugyanis csak saját kul-
turális hátterén belül értelmezhető. A Kína-központú hűbérajándék rendszer 
tehát egy racionálisan működő rendszer volt, de nem a nyugati értelemben 
vett nyereségelvű nyugati logikára épült, hanem saját konfuciánus társadalmi 
szabályaira. 

 

                                                           
36 POLÁNYI  K. 1997. 66–67. 
37 FAIRBANK , J. K. 1941. 140–141. 
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A FOREIGN OFFICE ÉS A MAGYAR KÜLPOLITIKA  
AKTIVIZÁLÓDÁSA 1927-BEN

∗∗∗∗ 
 

„Jelen pillanatban csupán annyit mondhatok, hogy a sötét felhők többé nem 
sötétek, mert a nap első sugarai keresztültörtek rajta” – fejtette ki vélemé-
nyét Magyarországgal kapcsolatban Sir Colville Barclay a Pesti Napló tudósí-
tójának 1924-ben, budapesti kinevezésének kezdetén.1 A következő négy 
évben Sir Colville Adrian de Rune Barclay (1869−1929) személyében egy 
olyan tapasztalt brit diplomata került a budapesti British Legation élére, aki 
több tíz éves pályafutása során a világ számos helyén szolgált, többek között 
Bécsben, Párizsban, Rio de Janeiro-ban, Washingtonban és Stockholmban. A 
szófiai, belgrádi és bukaresti követségen folytatott munkája során kellő isme-
rettel rendelkezett a térség viszonyait illetően is.2 

Az 1927-es év magyarországi eseményeiről a budapesti Brit Követség 
folyamatosan tájékoztatta a Foreign Office-t, ahol a területi felosztási elv 
alapján Magyarország – Németország, Olaszország, Ausztria, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Románia, Bulgária és Görögország mellett – ekkor a Sir Orme 
Sargent3 irányítása alatt álló Central Department-hez tartozott. Sargent mellett 
a legfontosabb tanácsadói szerepet Charles Howard Smith töltötte be, akinek 
kézjegye az összes Budapestről érkező jelentésen fellelhető.4 

A Brit Követség aktivitását jelezte az 1927-ben általuk készített és a 
Foreign Office-nak továbbküldött mintegy 350 darab jelentés (2000 oldalnyi 

                                                           
∗ A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 
1 London School of Economics and Political Science Archives, BARCLAY Collection, 
Correspondence and papers of Sir Colville Barclay, diplomat. Covering Dates: c1848–1928. 7/4 
(Továbbiakban: LSE BARCLAY) 
2 Sir Colville Barclay hivatalosan az Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary and Consul-
General címet viselte Budapesten. The Foreign Office List and Diplomatic and Consular Year Book 
for 1927. Edited for Godfrey E. P. Hertslet of H. M. Consular Service, by Members of the Staff of the 
Foreign Office. London. 67. 161. (Továbbiakban: FOL) 
3 Sir Orme Sargent a brit delegáció tagjaként részt vett a párizsi békekonferencián, majd 1926-ban a 
Central Department tanácsosává nevezték ki. Kortársai szerint megfelelő intelligenciával, informált-
sággal és a brit érdekek megvédése iránti elkötelezettséggel rendelkezett munkája elvégzéséhez, 
azonban klausztrofóbiája és zárkózottsága miatt nem vállalt külföldi szolgálatot Online: 
www.oxforddnb.com/public/index.html – 2013. január 3. 
4 FOL 10. 
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iratmennyiség), ami azonban más évekkel összehasonlítva nem tekinthető 
kirívónak. A jelentések között jelentős többségben voltak a külpolitikai vo-
natkozásúak, különösen a katonai ellenőrzés megszüntetésének kérdése, az 
olasz–magyar tárgyalások, 1927 júniusától a Rothermere-kampány keltette fel 
a brit diplomácia figyelmét, de a királykérdés is újra és újra napirendre ke-
rült.5 

1927 elején különösen nagy figyelemmel kísérte a brit diplomácia a 
katonai ellenőrzés megszüntetésének ügyét, amellyel a Foreign Office egésze 
egyetértett. A problémát sokkal inkább Franciaország ellenkezése okozta, 
amelyet a Párizsra nehezedő kisantant nyomás gyümölcseként értékeltek 
Nagy-Britanniában. 

A Central Department-ben két álláspont alakult ki a francia gát feloldá-
sával kapcsolatban. Sir Orme Sargent közeledést javasolt a francia kormány-
hoz, amely − meggyőződése szerint − ezzel az obstruktív állásponttal csupán 
a kisantantnak kíván kedvezni. A párizsi brit nagykövet, Lord Crewe útján 
figyelmeztetni kívánta a francia kormányt, hogy a katonai kontroll megszün-
tetésének kérdésében London határozott álláspontot képvisel, ellenezni annak 
fenntartását 1927. március végénél tovább, és csupán arra az engedményre 
hajlandó, hogy átmenetileg egy ellenőrzéssel megbízott személy Budapesten 
maradjon. Sargent az adott nemzetközi viszonyokat figyelembe véve nem 
tartotta tanácsosnak, hogy a brit kormány hivatalosan kérje Olaszország csat-
lakozását a Franciaország elleni demarshoz, elegendőnek tartotta, ha Lord 
Crewe informálja a párizsi olasz nagykövetet.6 C. Howard Smith is hasonló 
álláspontot képviselt, nem tartotta ésszerűnek nyíltan szembeszállni a franci-
ákkal, bár kétségtelen tény volt a brit diplomácia köreiben, hogy a Nagyköve-
tek Tanácsában a Quai d’Orsay mozgatja a szálakat, amit azonban Franciaor-
szág sosem ismert volna be. Meggyőződése szerint Olaszország a brit javaslat 
mellé állna a Nagykövetek Tanácsában, Franciaország pedig így egyedül 
maradna. Félőnek tartotta azonban, hogy az ügynek súlyos következményei 
lesznek a frankhamisítási botrány miatt amúgy is gondterhelt francia–magyar 

                                                           
5 A Magyar Nemzeti Levéltárban fellelhető forrásanyag erősen hiányos és/vagy sérült. Horthy Miklós 
kormányzó külpolitikai tartalmú iratai között egy angol vonatkozású feljegyzés sem található 1927-
ből. Bethlen István miniszterelnök iratai ugyan tartalmaznak néhány angol vonatkozású levelet, de 
azok legnagyobb része a londoni Magyar Követségtől származik. A legbővebb magyar forrásanyagot 
Walko Lajos külügyminiszter anyagai jelentik. Az angol forrásbázist tekintve a Foreign Office archív 
anyagai között szinte hiánytalanul megtalálhatók a Budapestről küldött jelentések és a brit diplomácia 
ezekre adott válaszai. 
6 Az olasz–magyar közeledésről a budapesti Brit Követség már januárban tájékoztatta a Foreign 
Office-t. The National Archives UK, Foreign Office 371 12183/C338 14−15. Italian–Hungarian 
negotiations regarding outlet for Hungary on Adriatic coast. From Sir C. Barclay. 12 Jan 1927 (To-
vábbiakban TNA FO) 
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kapcsolatokra, amelyen – Barclay tájékoztatása szerint − az új budapesti fran-
cia követ épp ebben az időben kívánt javítani.7 

1927. február elején a magyar diplomácia értesülést szerzett arról, 
hogy a kisantant államok − tiltakozásképp Magyarország katonai ellenőrzésé-
nek megszüntetése ellen − egy feljegyzést kívánnak intézni a Nagykövetek 
Tanácsához. A londoni magyar követ, Rubido-Zichy Iván kísérletet tett Nagy-
Britannia jóindulatának megnyerésére az ügyben. Sir Orme Sargenttel folyta-
tott megbeszélése alkalmával arra igyekezett felhívni az angol kormány fi-
gyelmét, hogy amennyiben a diplomáciai akcióhoz Jugoszlávia is csatlakozik, 
úgy az aláásná a két ország közötti kapcsolat javításában eddig elért eredmé-
nyeket, és lehetetlenné válna a magyar kormány számára a további tárgyalá-
sok folytatása. Rubido-Zichy érvelése szerint, mivel ezeket a tárgyalásokat 
Bethlen István éppen az Austen Chamberlainnel folytatott genfi megbeszélé-
sének hatására indította, így a magyar kormány azt reméli, hogy a brit diplo-
mácia − befolyását felhasználva − eltéríti tervüktől a kisantant államokat. A 
magyar követ hangsúlyozta, hogy ebben az ügyben országa se Franciaország-
tól, se Olaszországtól nem remélhet hathatós segítséget, csak Nagy-
Britanniától, így javasolta, hogy a belgrádi, bukaresti és prágai brit követek 
ebben a szellemben járjanak el a kisantant kormányoknál. Sargent biztosította 
Rubido-Zichy Ivánt kérésének továbbításáról Sir Austen Chamberlain felé, 
ugyanakkor figyelmeztette, hogy „az angol kormánynak nem szokása külföldi 
országoknak – kérés nélkül − tanácsot adni hipotetikus kérdésekben”, ráadá-
sul az angol kormánynak nincs is tudomása ilyen közelgő diplomáciai lépés-
ről. Sargent továbbá azt ajánlotta, amennyiben mégis sor kerülne rá, Magyar-
ország ne tulajdonítson neki jelentőséget, mert az csupán annak jele, hogy a 
kisantant jogosult észrevételeit megküldeni a Nagykövetek Tanácsának. A 
beszélgetésről készült jelentésen Sargent ugyanakkor feljegyezte, hogy Beneš 
nyilatkozatai alapján Rubido-Zichy félelmének lehet némi alapja, ezért táv-
iratban tájékoztatta a belgrádi és a prágai brit követeket, szorgalmazzanak 
óvatosságot és mérsékletet a két kormánynál az ügyben. Szükség esetén utal-
janak a trianoni békeszerződés 133. pontjára, miszerint a Magyarországgal 
szembeni katonai, tengerészeti és légügyi klauzulákat egy szövetségközi bi-
zottság felügyelete alatt kell végrehajtani, amelyet a nagyhatalmak neveznek 
ki, „a kisantantnak így ebbe nincs beleszólása”, csak információkat kérhet-
nek a Nagykövetek Tanácsától.8 

                                                           
7 TNA FO 371 12182/C2166 1–13. Withdrawal of Commission of Control from Hungary. From War 
Office. 8 Mar 1927 
8 TNA FO 371 12181/C1155 175–186. Withdrawal of Military Commissison of Control from Hunga-
ry. From Hungarian Minister. 4 Feb 1927 
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Szintén a magyar kormány kisantant álláspontja feletti aggodalmát 
tolmácsolta Masirevich Szilárd prágai magyar követ brit kollégájának. 
Masirevich arra hivatkozva, hogy számára a csehszlovák kormány nem ad 
felvilágosítást, a brit követtől igyekezett információkat nyerni az ügyről. A 
diplomáciai körökben terjedő szóbeszédre reagálva, miszerint Csehszlovákia 
hajlandó lenne tárgyalni Magyarországgal egy barátsági-döntőbírósági 
egyezmény megkötéséről, Masirevich azt válaszolta, Beneš egy ilyen sikeres 
diplomáciai lépéssel csak saját pozícióját kívánja erősíteni Csehszlovákiában, 
holott „az ajánlat valójában merő üresség”. A brit követ igyekezett megvilá-
gítani, hogy a csehszlovák kormány és közvélemény Magyarországgal kap-
csolatos megítélése az utóbbi időben kedvezően alakult, „sokkal ésszerűbb és 
objektívebb” lett. Masirevich válaszát pedig úgy minősítette, mint „tipikus 
megnyilvánulása az előítélet és gyanakvás hegyének, amely még mindig elzár-
ja az utat a két ország közötti megértés elől.” 9 

A Central Department szükségesnek ítélte, hogy Sir Austen Chamber-
laint egy memorandum formájában informálja a fejleményekről, ami különö-
sen fontosnak és hasznosnak bizonyulhat, amennyiben Beneš a Nemzetek 
Szövetsége következő ülésén megemlítené a kérdést. Az összefoglaló tájékoz-
tatása szerint február 10-én a kisantant párizsi követei egyhangú jegyzéket 
küldtek a Nagykövetek Tanácsának, amelyben javasolták, hogy az érdemi 
döntés meghozatala előtt a Tanács működjön együtt a csehszlovák, a szerb–
horvát–szlovén és a román kormánnyal. A kisantant arra hivatkozva, hogy 
Magyarország elmulasztotta teljesíteni a katonai bizottság követeléseit, elle-
nezte az ellenőrzés megszüntetését mindaddig, amíg a magyar kormány nem 
ad bizonyítékot a klauzulák teljesítéséről.10 A brit diplomácia reális kockázat-
nak minősítette, hogy a kisantant – a francia kormányra kifejtett nyomás ré-
vén − képes elérni a döntés elhalasztását az ellenőrzés megszüntetéséről. 
Mivel Magyarország teljesítette a kötelezettségeket, ezért a bizalom megtöré-

                                                           
9 TNA FO 371 12182/C3724 104–108. Attitude of Little Entente towards military control in Hungary. 
From Mr Dodd. 20 Apr 1927 
10 A párizsi Brit Követség jelentése szerint az ottani román követ márciusban „ideges állapotban” 
jelent meg brit kollégáinál, és panaszt emelt a katonai ellenőrzés megszüntetése és a Nemzetek Szö-
vetsége vizsgálótervének gyakorlati megvalósítása közötti időbeli hézag miatt. Egy ilyen hiátus esetén 
szükségesnek tartotta, hogy egy vagy több szakértő Budapesten maradjon a Tanács júniusi üléséig, 
ahol az ügy részletes megvitatásra kerülne. A román követ kilátásba helyezte, amennyiben nem szüle-
tik kielégítő döntés az ügyben, úgy a kisantant saját maga fogja végrehajtani az ellenőrzést. A brit 
diplomaták igyekeztek megnyugtatni a román követet arról, hogy a katonai ellenőrzés megszűnésével 
egyidejűleg automatikusan életbe lép a Nemzetek Szövetségének terve a felügyeletről, bár elismerték, 
hogy ezt a júniusi ülésen történő szavazáson kell jóváhagyni. TNA FO 371 12182/C2595 30–36. 
Withdrawal of Military Commission of Control from Hungary. From Mr. Holman (Paris) to Mr. 
Sargent. 18 Mar 1927 
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séhez vezetne a magyar kormánynál, ha a Tanács újakat vetne ki. A Foreign 
Office minden eszközzel igyekezett ezt elkerülni, ezért utasította Lord Crewe-
t, tájékoztassa a kisantantot a következőkről: 1) egyedül a legfőbb hatalmak 
feladata a magyar katonai ellenőrzés biztosítása, és egyedül ezen országok 
képviselői hivatottak állást foglalni a Nagykövetek Tanácsában a döntések 
meghozatalában 2) 1925-ben a Nagykövetek Tanácsa döntésének értelmében 
a kisantant a legteljesebb lehetőséget megkapta, hogy információkat szerez-
zen Magyarország lefegyverzésével kapcsolatban 3) ez tisztán katonai kér-
désnek minősül, és „fölöttébb nem kívánatos, hogy ebből politikai ügy vál-
jon” . A memorandum javaslata szerint, amennyiben Beneš Genfben szóba 
hozza a kérdést, akkor Chamberlain tájékoztassa őt arról, hogy az angol kor-
mány megérti Csehszlovákia helyzetét, de nem engedhetik, hogy a kisantant-
nak befolyása legyen erre a kizárólag szövetséges hatalmakra tartozó ügyre.11 

A katonai ellenőrzés megszüntetésének kérdésével párhuzamosan az 
olasz–magyar közeledés ügye is előtérbe került. The Times cikke már 1927. 
január 10-én nyilvánosságra hozta Bethlen tervezett római látogatását.12 
Walko Lajossal és a külügyminiszter állandó helyettesével, Khuen-Héderváry 
Sándorral történt beszélgetését követően, január 12-ei jelentésében Barclay 
megerősítette a hírt a Foreign Office számára. Tárgyalásuk során Khuen-
Héderváry megnyugtatta a brit követet, hogy a magyar kormánynak nem célja 
egy szorosabb politikai szerződés megkötése, és ezzel az Olaszország felé 
történő elköteleződés.13 Walko Lajos a beszélgetés során értetlenségének 
adott kifejezést, amiért a sajtó csak most hozta nyilvánosságra az ügyet, holott 
már 1926 októberében közvetítette a budapesti olasz követ a meghívást, a 
kezdeményezés ráadásul Mussolinitől származott. Barclay kérdésére vála-
szolva Walko nem tartotta valószínűnek, hogy Fiume kérdésén túl más témát 
is megvitatnának a felek Rómában, de amennyiben „Mussolini egy általános 
döntőbírósági szerződést javasol, mint amilyet nemrégiben kötött Olaszország 
és Németország, akkor Magyarország természetesen nem ellenezné azt.”14 
Barclay azonban megjósolhatatlannak tartotta, hogy egy esetleges döntőbíró-
sági egyezmény mellet nem születik-e majd más, titkos megállapodás is a 

                                                           
11 TNA FO 371 12182/C2167 14–19. Military control situation in Hungary. From Foreign Office 
Memorandum (Mr. Aveling). 1 Mar 1927 
12 The New Upper House in the Hungarian Parliament. The Times. 10 Jan 1927. 11. [Online: 
http://gale.cengage.co.uk/times.aspx/ – 2013. január 5.] 
13 Magyar Nemzeti Levéltár. Külügyminisztériumi Levéltár. K 58 49. cs. 5. t. 97–98. Napi jelentések. 
Feljegyzés a folyó hó 10-én Gróf Khuen-Héderváry és Sir Colville Barclay közötti beszélgetésről. 
(Továbbiakban MNL K) 
14 TNA FO 371 12183/C338 14–15. Italian–Hungarian negotiations regarding outlet for Hungary on 
Adriatic coast. From Sir C. Barclay. 12 Jan 1927 
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római tárgyalások során. Ugyanakkor elfogadhatónak találta Khuen-
Héderváry szóbeli biztosítását arról, hogy a római úton nem fog szóba kerülni 
a királykérdés.15 

A magyar diplomácia igyekezett rámutatni, hogy Bethlen István római 
látogatása kényszerű lépés volt az olasz kormány egyre sürgető meghívására, 
a miniszterelnök nem kockáztathatta az olasz érzékenység megsértését azzal, 
hogy hosszasan halogatja a látogatást, még akkor sem, ha ez negatívan befo-
lyásolja a jugoszláv–magyar kapcsolatokat. A Foreign Office elismeréssel 
jegyezte meg, hogy „Bethlen nagy józanságot mutat az ügyben”,16 ugyanak-
kor egyetértett Rubido-Zichy Iván találó megfogalmazásával, miszerint „Ma-
gyarország helyzete egy olyan hölgyéhez hasonlít, akit két kérő ostromol és 
egyiknek sem akar elutasító választ adni.”17 

Márciusban Khuen-Héderváry ismét megerősítette a brit követnek, 
hogy Magyarország még nem áll készen arra, hogy túl szorosan Olaszország-
hoz vagy más országhoz kösse magát, így kizárólag egy általános döntőbíró-
sági szerződésről fognak tárgyalni Rómában, amely nem sérti más országok 
érdekeit, ezért egy ilyen jellegű megállapodás az angol kormány helyeslését is 
kivívhatja. Barclay hozzátette, ugyan az angol kormánynak nincs befolyása az 
ügyre, de bármilyen lépés iránt, ami „a nemzetek közelebb hozását segíti elő 
anélkül, hogy másokat bántana”, az angol kormány szimpátiával fog viseltet-
ni. Sir Orme Sargent ugyanakkor azon félelmének adott hangot, hogy az ese-
mények tovább fokozhatják Jugoszlávia körbekerítéstől és izoláltságtól való 
félelmét. Bármilyen esemény, amely ezt még jobban alátámasztja, „igazi 
pánikba sodorhatja a jugoszláv kormányt, ami miatt könnyen valami ostoba-
ságot tehet”. Egy olasz–magyar döntőbírósági szerződésnek szükségszerűen 
valamilyen rejtett jelentést tulajdonítana, és „olyan palástként kezelné, amely 
valamilyen titkos megállapodást fed el”.18 

Római látogatását követően Bethlen elégedettségét tolmácsolta 
Barclay-nak, külön kiemelve Mussolini „nagyon barátságos és teljesen őszin-
te”  magatartását, amellyel bebizonyosodott, hogy Olaszország a magyar kor-
mány barátja a szükségben. Howard Smith azonban óvakodott a túlzott opti-
mizmustól. Bethlen igyekezett megvilágítani, hogy Magyarország számára az 

                                                           
15 TNA FO 371 12183/C529 24–27. Italo–Hungarian relations. Sir C. Barclay to Mr. Sargent. 12 Jan 
1927 
16 TNA FO 371 12183/C702 28–32. Proposed visit of Count Bethlen to Rome. From Sir C. Barclay. 
Confidential. 18 Jan 1927 
17 TNA FO 371 12183/C338 14–15. Italian–Hungarian negotiations regarding outlet for Hungary on 
Adriatic coast. From Sir C. Barclay. 12 Jan 1927 
18 TNA FO 371 12183/C2367 69–72. Proposed visit of Count Bethlen to Rome. From Sir C. Barclay. 
Confidential. 9 Mar 1927 
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aktív külpolitika csupán azt jelenti, hogy azon országokkal kell barátságot 
ápolni, akiknek a támogatása a békés külpolitika eléréséhez a leginkább haté-
kony.19 Az olasz szerződés is egy ilyen barátság jele, ami azonban nem foglal 
magában szövetséget, nem irányul senki ellen, ezért nem lehet Magyarorszá-
got a szomszédaival való kapcsolatának veszélyeztetésével vádolni.20 Ráadá-
sul Románia már eddig is kitűnő kapcsolatot ápolt Olaszországgal, így ez „a 
jelenlegi szerződés épphogy javítja, semmint rombolja a román–magyar kap-
csolatokat”. Csehszlovákia esetében Bethlen szintén a kapcsolatok javulására 
számított, mert egyrészt a szerződés maga közvetlenül nem hat Csehszlováki-
ára, másrészt a csehszlovák kormány aligha maradhat majd közömbös Ma-
gyarország és a másik két kisantant ország kapcsolatainak javulása láttán. A 
brit diplomácia érdekesnek találta a miniszterelnök meglátását, egyetértettek 
abban, hogy a magyar–román és magyar–jugoszláv kapcsolatok javulása 
pozitív irányba terelheti a magyar–csehszlovák kapcsolatot is.21 

A brit diplomácia szemszögéből az olasz–magyar közeledés kérdése a 
jugoszláv–magyar kapcsolatok alakulása, és ezzel a közép-európai stabilitás 
szempontjából is különös jelentőséggel bírt. Bár 1926 végére a Jugoszláviával 
való megegyezésre már alig mutatkozott lehetőség, Walko Lajos azonban 
igyekezett biztosítani Londont a magyar kormány által tett további erőfeszíté-
sekről. 1927. január közepén a belgrádi követség élére kerülő báró Forster Pál 
kapta feladatul a jugoszláv külügyminiszterrel, M. Ninčić-csel az ügy folya-
mának újbóli felvételét. Bár ekkor már maga Walko is bevallotta, „nem való-
színű, hogy jelentős előrelépés történik a tárgyalásokban”. Howard Smith 
sajnálatosnak tartotta, hogy „az Albánia körüli olasz–jugoszláv zűrzavar 
miatt, a Jugoszlávia és Magyarország közötti fontos tárgyalások megakad-
tak” . A Jugoszláviával fennálló jelenlegi helyzetben könnyen megérthetőnek 
nevezte Olaszország álláspontját, amely nem akart vetélytársat látni az Adriai 

                                                           
19 TNA FO 371 12183/C3708 175–179. Visit of Count Bethlen to Rome. From Sir C. Barclay. 20 Apr 
1927 
20 Barclay meglátása szerint a Bem tábornok halálának évfordulójára rendezett megemlékezés is 
csupán arra volt hivatott, hogy a magyar kormány minden hivatalos módon demonstrálja, vannak más 
külföldi hatalmak is Olaszországon kívül, akikkel a kapcsolat nem csupán szívélyes, hanem bizalmas 
is. A Foreign Office is egyetértésének adott hangot, csupán azzal egészítette ki a gondolatfonalat, 
hogy egy ilyen megemlékezés jó alapot adhat egy lengyel–magyar közeledéshez, ami Magyarország 
szempontjából különösen gyümölcsöző lehet a kevésbé barátságos csehszlovák–lengyel kapcsolat 
miatt. TNA FO 371 12180/C10255 256–258. 77th Anniversary of death of General Joseph Bem. From 
Sir C. Barclay. 14 Dec 1927 
21 TNA FO 371 12183/C4979 224–228. Italo–Hungarian Treaty of Friendship and Arbitration. From 
Sir C. Barclay. 4 June 1927 
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térségért folyó küzdelemben, ami ugyanakkor „nagy szerencsétlenség a ma-
gyarok számára.”22 

A jugoszláv lépésekre várva és Bethlen római látogatásának közeledté-
vel a magyar diplomácia azon gyanújáról tájékoztatta a Foreign Office-t, 
miszerint Jugoszlávia csak játszik az idővel abban reménykedve, hogy eltörlik 
Bethlen római útját. Kennard belgrádi brit követ viszont arról igyekezett 
meggyőzni Forstert, hogy a jugoszláv külügyminisztérium részéről érkező 
válasz hiánya sokkal inkább „a tehetetlenségnek és a hibás szervezetnek” 
tudható be,23 és ezt nem a jóakarat hiányaként kell értelmezni.24A magyar–
jugoszláv kapcsolatokat tovább terhelte a katonai ellenőrzés megszüntetésé-
nek kérdése is. Walko Lajos a végleges elhidegülés lehetőségét helyezte kilá-
tásba, amennyiben Jugoszlávia csatlakozik ahhoz a diplomáciai akcióhoz, 
amelyet a kisantant a katonai ellenőrzés megszüntetése ellen tervez. Barclay 
ugyan elismerte, hogy ha „a másik két kisantant ország ilyen lépésre szánja el 
magát, akkor Jugoszlávia számára nehéz lenne ebből kimaradni”, ennek 
ellenére arról igyekezett meggyőzni Magyarországot, hogy ebben az esetben 
sem kell tragikusan értelmezni a helyzetet, „kár lenne hagyni, hogy ez lerom-
bolja a két ország közötti kapcsolat javításában eddig elért eredményeket.”25 

Austen Chamberlain és Walko Lajos márciusi genfi találkozóján is 
központi helyet foglalt el a kérdés, ahol Walko Magyarország jó szándékú 
céljait hangoztatta, amely pusztán a gazdasági erősödés és nem az, hogy 
„Olaszország oldalán nagy politikai kérdésekbe bevonassunk”. Chamberlain 
is helyeselte azt a törekvést, hogy Magyarország úgy kíván baráti kapcsolatot 
kialakítani Olaszországgal, hogy közben nem hanyagolja el a jugoszláv vi-
szonyt. A magyar–jugoszláv tárgyalások holtpontra jutását a brit külügymi-
niszter két tényezővel magyarázta: 1) bár Ninčić „gyakran eltalálta a helyes 
utat, de − részben az ottani adminisztráció nehézkessége folytán − hamar 
elakadt” 2) ugyanakkor lehetségesnek tartotta, hogy Jugoszlávia oldaláról „a 
mostani huzavona Bethlen gróf római útja előtti taktikázás.”26 

Ugyanezen a genfi találkozón a kiéleződő optáns-kérdés is szóba ke-
rült. Chamberlain fontosnak tartotta, hogy egy semleges nagyhatalom legyen 
                                                           
22 TNA FO 371 12182/C61 209–212. Negotiations for conclusion of Hungarian–Jugoslav 
rapprochement. From Sir C. Barclay. 29 Dec 1926 
23 A belgrádi Brit Követség véleménye szerint a tárgyalások megakadásában az is szerepet játszott, 
hogy Dr. Ribar, a jugoszláv külügyminisztérium egyetlen, jugoszláv–magyar kapcsolatokkal foglalko-
zó szakértője nem sokkal korábban meghalt, és nem volt, aki átvegye a helyét. 
24 TNA FO 371 12183/C3364 123–125. Hungarian–Jugoslav relations. From Mr Kennard. 5 Apr 1927 
25 TNA FO 371 12183/C1580 58–60. Hungarian–Jugoslav relations. From Sir C. Barclay. 
Confidential. 15 Feb 1927 
26 MNL K 58 49. cs. 5. t. 88–90. Napi jelentések 77/M.K.-res.szám. Napi jelentés. Genf, 1927. márci-
us 8. 
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a magyar–román döntőbírósági üggyel foglalkozó bizottság tagja, de „amíg 
jogászoktól véleményt nem kap, nem mer az üggyel foglalkozni.”27 Khuen-
Héderváry Sándor – Barclay érdeklődésére felelve − tömören csak úgy jelle-
mezte a kérdést, hogy „az optáns ügy olyan, mint Mohamed koporsója, amely 
a levegőben lóg az ég és a föld között.”28 1927 végén bár született egy angol 
megoldási javaslat Bethlen István és Austen Chamberlain genfi találkozóján, 
ez azonban nem aratott osztatlan sikert magyar oldalról. Chamberlain azt 
szorgalmazta, hogy a két fél állapodjon meg az optánsok részére fizetendő 
összegről, de annak kiegyenlítését Románia helyett Magyarország vállalja át 
oly módon, hogy ez az összeg az 1943 után fizetendő jóvátételből történne 
levonásra. Bethlen teljes mértékben elutasította az ajánlatot egyrészt, mert így 
Magyarország fizetne kártérítést az optánsoknak Románia helyett, másrészt 
nem akarta Magyarországot olyan kiadással terhelni, amelynek egy része − az 
optáns-ügyben érintettként − az ő zsebébe folyna. Ehelyett azt javasolta, hogy 
mindenképp Románia fizesse ki a kártérítést, de a teljes összegnél kisebb 
mértékűt és határidőhöz nem kötött formában. A kártérítést elegendő majd 
akkor kifizetnie a román kormánynak, amikor gazdaságilag megerősödve 
képessé válik hitel felvételére, addig csupán a kamatokat szükséges törleszte-
nie. Románia pénzügyi nehézségei miatt Chamberlain is egyetértett ezzel a 
tervvel.29 

A decemberi találkozó egy másik fontos témája a Rothermere-akció 
volt, amely hónapok óta nagy feltűnést keltett Magyarországon. Bethlen – 
ahogy korábban már többször is − hangsúlyozta, hogy a magyar kormány 
semmilyen kapcsolatban nem áll Rothermere-rel, de mégsem tehetnek ellene 
semmit, mert az „a magyar közvélemény szemében hazafiatlanság lenne” . 
Chamberlain arra figyelmeztette Bethlent, hogy jól ismeri Rothermere-t, aki 
„mindig azt írja a lapjaiban, amit populárisnak hisz, olyan ember, aki ma 
felkarol valamit, s holnap ugyanolyan könnyedséggel elejti. A mi akciónkkal 
is így lesz.”30 

A brit diplomácia előtt sem volt titok Bethlen álláspontja, miszerint a 
trianoni békeszerződést nem lehet állandóan fenntartani, előbb vagy utóbb 
felül kell vizsgálni, azonban még nem érkezett el az idő a revízióra. A minisz-
terelnök először a nemzetközi közvéleménnyel kívánta megértetni Trianon 

                                                           
27 Uo. 
28 MNL K 58 49. cs. 5. t. 162–165. Napi jelentés Khuen-Héderváry külügyminiszter-helyettes és 
Barclay angol követ között lefolyt beszélgetésről. Budapest, 1927. október 11. 
29 Feljegyzés Bethlen miniszterelnök és Chamberlain angol külügyminiszter megbeszéléséről. Genf, 
1927. december 5. In: Iratok az ellenforradalom történetéhez, 1919–1945. IV. k. Szerk. NEMES De-
zső. Bpudapest, 1953–1976. 50/b sz. 
30 Uo. 
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igazságtalanságát, elismerve, hogy a sajtó által folytatott propaganda egy 
lehetséges eszköz ehhez: „Rothermere előbbre hozta a revízió ügyét, és ezért 
hálával tartozunk neki.”31 Rubido-Zichy Iván is arról tájékoztatta Londont, 
hogy lehetetlen megfékezni a cikk által előidézett revíziós hullámot, a londoni 
követség hiába figyelmeztette a magyar kormányt már a cikk megjelenését 
megelőző éjjel, hogy „valami szenzációs dolog fog megjelenni másnap a 
Daily Mailben.”32 

Rothermere Hungary’s place in the Sun c. cikkét így kommentálta a 
Foreign Office: „Teljesen nyilvánvaló, hogy Lord Rothermere-t becsapják a 
magyarok és teljes mértékben a propaganda vezeti kedvenc vonalán. A cikk 
néhány ténybeli kijelentése a legsiralmasabb tudatlanságot tükrözi a szóban 
forgó lényegi kérdésekben. Ami az optáns kérdést illeti, Rothermere teljesen 
tudatlannak tűnik abban a tényben, hogy a külügyminiszter rapporteur a 
népszövetségi tanácsban.33 Az egész cikk megerősíti azt a tényt, hogy a kis 
tudás veszélyes dolog”. A brit diplomácia nem kívánt túl komolyan venni egy 
Daily Mail-ben megjelent cikket, csupán azt a kiegészítést fűzte hozzá, hogy 
a romániai magyar kisebbségnek lehetősége nyílt, hogy 1921 és 1922 között a 
magyar állampolgárságot válassza, de „mivel nem így tettek, bele kell nyu-
godniuk a következményekbe, mellesleg a körülmények fele se olyan rosszak, 
mint ahogy Rothermere hiszi”. Másrészt a Foreign Office tisztában volt azzal, 
hogy a cikkben ajánlott orvosság súlyos következményekkel járna, „egy kí-
sérlet a békeszerződések felborítására most semmi mást nem eredményezne, 
csak káoszt. Helyes vagy sem, a békeszerződéseknek legalább még húsz évig 
úgy kell maradniuk, ahogy vannak.”34 

Sir Orme Sargent egyenesen erkölcstelennek találta az angol sajtómág-
nás Magyarország érdekében folytatott tevékenységét, amit csak fokozott az a 
birtokába került információ, miszerint Rothermere még a Daily Mail-féle 
kampány kezdete előtt ígéretet tett Mussolininek és Bethlennek egy magyar-
barát akció elindítására. Ezzel párhuzamosan ráadásul egy lehetséges monar-

                                                           
31 TNA FO 371 12185/C6856 172–175. Views of Count Bethlen on Lord Rothermere’s campaign for 
the revision of the Treaty of Trianon. From Sir C. Barclay. 8 Aug 1927 
32 TNA FO 371 12185/C6502 107–114. Little Entente press comments on Lord Rothermere’s article 
on Hungary. From Sir C. Barclay. 27 July 1927 
33 Vö. Rothermere cikke: „[…] Szeretném, ha külügyminiszterünk azzal mutatná ki érdeklődését a 
magyar ügyek iránt, hogy személyesen odafigyel Románia azon törekvésére, hogy elfojtsa a békeszer-
ződés által lehetővé tett nemzetközi döntőbírósághoz való folyamodás igényét az erdélyi magyar 
parasztok széles köreiben, akiktől a román kormány kártérítés nélkül vette el a földjüket. Ez az ügy 
egy ideje már a Nemzetek Szövetségének asztalán fekszik.” In: Trianon. Szerk. ZEIDLER Miklós. 
Budapest, 2003. 462. 
34 TNA FO 371 12185/C5415 97–102. From Daily Mail (Extract). Treatment of Hungarian minorities. 
21 June 1927 
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chista puccsról is érkeztek jelentések.35 Az események összekapcsolódásának 
gyanúja tovább erősödött a Central Department-ben, különösen amikor 1927 
szeptemberében tudomásukra jutott, hogy Rothermere párizsi tartózkodása 
alatt titkosan fogadta a gróf Teleki Sándor vezetésével érkező magyar delegá-
ciót. Bár pontos információk nem álltak rendelkezésre a találkozóról, de 
Rothermere-t képesnek tartották egy alkalmas pillanatban „bármilyen őrült 
cselekedetre”, így arra is, hogy Ottó visszatérésében segédkezzen, ezért taná-
csosnak tartották, ha figyelmeztetik Magyarországot, körültekintően járjanak 
el az ügyben.36 

A budapesti Brit Követség is elzárkózott a sajtó kampánytól, Barclay 
levélben tájékoztatta munkatársait, hogy nem vehetnek részt semmilyen ese-
ményen, amelyet Rothermere tiszteletére rendeznek Budapesten.37 Bár a cikk 
nem a hivatalos angol álláspontot tükrözte, mégis ennek nyomán a kisantant 
országokban kibontakozó ellenpropaganda közvetlenül veszélyeztette az an-
gol gazdasági érdekeket. A prágai brit alkonzul a csehszlovák üzleti körök 
félelmére figyelmeztette az angol kormányt, amely szerint Rothermere Cseh-
szlovákia elleni kampánya megtorláshoz fog vezetni, mégpedig a brit áruk 
(így például elsőként az angol dohánykereskedelem) nem hivatalos bojkottjá-
nak formájában.38 

A Rothermere-akcióval kapcsolatos túlzott propagandát a vezető ma-
gyar külpolitikai szakemberek is károsnak ítélték meg, elsősorban az angol 
kapcsolat szempontjából. Walko külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a 
magyar közvélemény „az akció tényleges értéke felett súlyos tévedésekbe 
esik, Rothermere erejét, befolyását túlbecsüli, vérmes és indokolatlan remé-
nyeket táplál”, és ezért joggal lehet attól tartani, hogy ezek a túlzások „deza-
vuáló ellenakciót fognak kiváltani az angol kormánynál” . A magyar diplomá-
cia óvakodott attól, nehogy Chamberlain-ben, aki egyúttal a magyar–román 
optáns ügyben felállított népszövetségi döntőbizottság elnöke volt, az a be-
nyomás ébredjen, hogy Magyarország az angol közvélemény megnyerése 

                                                           
35 Egy ismeretlen, a Daily Mail szerkesztőségével közeli kapcsolatban álló személy jelentésében arról 
tájékoztatta a Foreign Office-t, hogy Rothermere magyarbarát agitációja teljes mértékben ellentétes a 
lap külpolitikai szerkesztőjének nézetével. A két férfi közötti heves nézeteltérés azzal végződött, hogy 
Rothermere cikkét a külpolitikai szerkesztő akarata ellenére helyezte el a lapban. Az információforrás 
szerint, a külpolitikai szerkesztő ugyan nem rendelkezett pontos információkkal a lord igazi motiváci-
óját illetően, de abban biztos volt, hogy Ottó visszatérését kívánta előkészíteni. TNA FO 371 
12180/C7541 150–151. Lord Rothermere and Hungary. Gives information regarding relations 
between Lord R. and Hungarian monarchists. Secret. 8 Sep 1927 
36 TNA FO 371 12180/C7541 154–155. From Orme Sargent to W. H. M. Selby. Secret. 9 Sep 1927 
37 LSE BARCLAY 7/4 
38 TNA FO 371 12185/C7582 225–228. Effect of Lord Rothermere’s pro-Hungarian campaign on 
British trade with Czechoslovakia. From Vice Consul Taylor (Prague). 8 Sep 1927 
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útján kíván nyomást gyakorolni rá.39 Rubidó-Zichy Iván is hasonló veszélyre 
figyelmeztette Nagy Emil volt igazságügy-minisztert, egyben a revízió lelkes 
támogatóját, aki ígéretet tett, hogy a jövőben óvatosabban fognak eljárni a 
revíziós propaganda terén. A magyar követ azonban szükségesnek tartotta, 
hogy értesítse Chamberlain-t a hivatalos magyar külpolitika elhatárolódásáról 
az ügyben.40 

Nemcsak a Rothermere-akcióra, hanem a teljes magyar revíziós moz-
galomra figyelmet fordított a brit diplomácia, így a brit parlament alsóházá-
ban kialakuló magyarbarát lobbira is,41 a válasz minden esetben egyértelmű 
elzárkózás volt. Ennek megfelelően járt el a budapesti Brit Követség is, ami-
kor 1927 októberében Budapestre érkezett az alsóház magyarbarát csoportjá-
nak vezetője, Sir Robert Gower, akit azonnal tájékoztatott Barclay az angol 
kormány trianoni békeszerződéssel kapcsolatos egyértelmű álláspontjáról, 
ami miatt semmilyen formában sem tudják elismerni misszióját.42 

Ugyanígy elhatárolódott a brit diplomácia az amerikai Borah szenátor 
Trianont ellenző nézeteitől. 1927 októberében a magyar sajtóban megjelent a 
szenátor Fodor Nándorhoz, Az Est New York-i tudósítójához írt válaszlevele, 
amelyben a revízió kérdésében szimpátiáját fejezte ki Magyarország aspiráci-
ójával szemben. Bár felmerült annak lehetősége, hogy Magyarország a szená-
toron keresztül kíván revíziós propagandát folytatni a Rothermere-
kampánnyal egyidejűleg, a brit diplomácia nem tulajdonított nagy jelentősé-
get az ügynek, ironikusan csak annyit jegyetek meg, „felettébb bámulatos, 
hogy Borah szenátor hét hónapot várt mielőtt válaszolt Fodor levelére […] 
kezdjük unni a szenátort.”43 

                                                           
39 Walko külügyminiszter számjeltávirata Rubidó-Zichy londoni követnek. Titkos! 1927. július 29. In: 
Iratok az ellenforradalom történetéhez. 41/a sz. 
40 Rubidó-Zichy londoni követ számjeltávirata Walko külügyminiszterhez. Titkos! London, 1927. 
augusztus 2. In: Uo. 41/b sz. 
41 TNA FO 371 12186/C9208 151–158. Lord Rothermere’s pro-Hungarian campaigh for the revision 
of the Treaty of Trianon. Foreign Office Memorandum. Mr Howard Smith. 4 Nov 1927. A bizottság 
megalakulásának okát a brit diplomácia összefüggésbe hozta a magyarpárti lobbi vezetőjének, Sir 
Robert Gower magyar rokoni kapcsolatával. Sir Robert Gower unokatesetvére, Edwin Gower Jugo-
szláviában élt magyar származású feleségével, Kalmár Margittal, akinek topolyai birtokait az optáns 
ügy során kisajátította a jugoszláv kormány. Részletesen lásd MNL K 92 Londoni Követség 1921–
1941 [–1948] 9. csomó 6. tétel 2195. dosszié. 3/Főn. Szigorúan bizalmas! 1934. március 9. Bárdossy 
László követségi tanácsos levele Kánya Kálmán külügyminiszterhez. 
42 TNA FO 371 12186/C8424 53–56. Visit of Committee of British Members of Parliament to Hunga-
ry to study economic conditios resulting from the Treaty of Trianon. From Sir C. Barclay. 12 Oct 
1927 
43 TNA FO 371 12186/C8448 60–63. Views of Senator Borah regarding revision of Treaty of Trianon. 
From Sir C. Barclay. 13 Oct 1927 
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Az olasz–magyar közeledés, a katonai ellenőrzés megszüntetése vagy a 
revízió ügye mellett a brit diplomácia folyamatosan figyelemmel kísérte a 
királykérdést is. A Foreign Office, Sir Colville Barclay és R. C. Parr első 
titkár is jelenleg függőben lévő ügyként tekintett a kérdésre, ami azonban 
semmi esetre sem elhanyagolható, mert „a nemzet egy bizonyos része nagyon 
is életben szeretné tartani.”44 A kérdés aktuálissá válása esetén a brit külpoli-
tikai szakemberek Ottó mellett József főherceget tartották az egyik lehetséges 
jelöltnek.45 A királykérdéssel kapcsolatban azonban diplomáciai körökben 
számos bizonytalan információ terjedt. 

1927 júniusában C. Howard Smith egy ismeretlen személytől szárma-
zó, állítólagos monarchista tervről szóló feljegyzést továbbított Colville 
Barclay-nak. A Foreign Office arra várt választ a budapesti Brit Követségtől, 
hogy „van-e valami a levegőben”. Már április végén is érkezett arról jelentés, 
hogy Albrecht főherceg érdekében egy monarchista puccsot hajtatnának vég-
re.46 Május 2-án pedig Graf Bothmer bajor tábornok tett hasonló kijelentést, 
amit olyan részletes információkkal igyekezett alátámasztani, miszerint az új 
király az V. Béla nevet venné fel, az ötletet pedig Bethlen, Mussolini és a 
Vatikán is támogatja. Ezt meglehetősen kétségbe vonhatónak találta a Foreign 
Office, tekintve, hogy Bethlen kategorikusan elutasította a jelen helyzetben a 
királykérdés felvetését, ha pedig a Vatikán tényleg támogatná valamelyik 
pártot, akkor az biztosan Ottó és nem Albrecht főherceg lenne. A brit diplo-
mácia más forrásból is értesült a puccsról, a budapesti jugoszláv követ arról 
tájékoztatta Belgrádot, hogy 1927 késő nyarán egy Albrecht trónra kerülését 
támogató mozgalom fog kibontakozni. A Foreign Office azonban nem tartotta 
megbízhatónak a forrást, egyrészt mert a jugoszláv kormány sokkal inkább az 
albán ügyekkel volt elfoglalva, semmint, hogy erre kellő figyelmet szenteljen, 
másrészt „a hírszerző szolgálatuk közismerten rossz.”47 

A sok bizonytalan tényező miatt Barclay kapta feladatul a pletyka 
igazságtartalmának felderítését. Ennek érdekében látogatást tett Bethlennél, 
akivel − minden részletet nélkülözve − csupán annyit közölt, hogy a brit kor-
mány tudomására jutottak bizonyos pletykák egy lehetséges monarchista 

                                                           
44 TNA FO 371 12180/C4137 83–87. Aims of Legitimist movement in Hungary. From Mr Parr. 2 
May 1927 
45 TNA FO 371 12180/C4332 90–92. Kingship question in Hungary. From Sir C. Barclay. 11 May 
1927 
46 Graf Lerchenfeld, Németország osztrák nagykövete tett erre halvány utalást. A Foreign Office 
vizsgálata alapján kimutatta, hogy a bécsi Der Abend szocialista lap terjesztette a megalapozatlan 
pletykát. 
47 TNA FO 371 12180/C5330 119–123. Note on Rumoured Monarchist Plans in Hungary. From 
Howard Smith to Sir C. Barclay. 21 June 1927 
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mozgalomról. Ugyanakkor hangsúlyozta bizalmát a magyar miniszterelnök-
ben. Meg volt arról győződve, hogy Bethlen elmondaná neki, amit tud, épp 
azért ment egyenesen hozzá. Válaszában Bethlen ugyan megnyugtatta az 
angolokat, hogy ami Albrecht főherceg ügyét illeti, „semmi nem fog történ-
ni” , azonban ő is értesült az Ottóval kapcsolatos hírekről, miszerint a nyár 
folyamán néhány legitimista az országba csempészné, bár „ őszintén remélte, 
hogy a legitimisták nem követnek el ilyen ostobaságot” , mert ez csak bonyo-
dalmat okozna a kisantanttal. Bethlen többször is megerősítette, hogy mindez 
csupán pletyka, a magyar kormány azonban minden eshetőségre fel van ké-
szülve, és amennyiben erre mégis sor kerülne, az angol kormány biztosra 
veheti, hogy „csupán néhány nap vagy inkább néhány óra kérdése lenne 
kitessékelni őt az országból”. Ennek ellenére Barclay attól tartott, hogy „a 
monarchista puccsokról szóló pletykák valószínűleg hellyel-közzel folytatódni 
fognak, amíg valami ténylegesen nem történik.”48 

A Brit Követség által 1927-ben készített magyar külpolitikai vonatko-
zású feljegyzések alapján a brit diplomácia köreiben alapvetően pozitív kép 
alakult ki Magyarország vezető politikai-társadalmi személyeiről. Parry Jones 
katonai attasét József főherceggel folytatott júliusi beszélgetése során különö-
sen megragadta a főherceg vörösterror idején átélt borzalmainak – ahogy 
munkásnak öltözött, fát hasogatott − felidézése, akit ezek után „barátságos, 
őszintén és higgadtan beszélő, vonzó és őszinte karakterként” festette le. Jó-
zsef főherceg hosszasan mesélt afrikai utazásairól is, angol vendégének cso-
dálatát fejezte ki Lord Kitchener iránt, akivel – állítása szerint − baráti kap-
csolatba került.49 Bár a találkozónak semmilyen rejtett szándéka nem volt, a 
Foreign Office nemkívánatosnak tartotta, hogy egy brit katonai attasé ilyen 
fajta hivatalos látogatásokat tegyen Habsburg főhercegeknél, mert ezek 
„mindenféle pletykára okot adhatnak.”50 

Apponyi Alberttel kapcsolatban csak röviden fejtette ki véleményét a 
brit diplomácia. Helyesléssel fogadták Apponyi nézeteit, miszerint Magyaror-
szágnak ugyan minden lehetséges módon meg kell próbálni elismertetni iga-
zát, de a Nemzetek Szövetség tagja kell, hogy maradjon: „Jó. Gróf Apponyi 
nem bolond.”51 

                                                           
48 TNA FO 371 12180/C5946 132–136. Monarchist movement in Hungary. From Sir C. Barclay to Mr 
Howard Smith. Secret. 4 July 1927 
49 TNA FO 371 12180/C6095 137–139. Views of Archduke Joseph on Hungarian political situation. 
From Sir C. Barclay. Secret. 12 July 1927 
50 TNA FO 371 12180/C6095 141. Views of Archduke Joseph on Hungarian political situation. From 
C. Howard Smith to Sir C. Barclay. 25 July 1927 
51 TNA FO 371 12180/C9353 216–217. Speech by Count Albert Apponyi on Hungarian attitude 
towards the League of Nations. From Sir C. Barclay. 16 Nov 1927 
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1927. június 11-én Parry Jones-nak sikerült Horthy Miklóssal is talál-
koznia. A negyven perces beszélgetés során a kormányzó „barátságosan” 
fogadta, „nagyon nyílt és világos volt nézeteinek kifejezése során”. Horthy 
örömét fejezte ki Parry Jones budapesti kinevezését illetően, amit annak jele-
ként értelmezett, hogy „végre eltűnt Magyarország feje fölül az ellenőrzés 
rémképe”. Barclay külön felhívta a brit diplomácia figyelmét Horthy zsidók-
kal kapcsolatos – egyáltalán nem titkolt − nézeteire. Véleménye szerint az 
igazi veszélyt Európa számára a zsidók jelentik, de nem az Angliában élők, 
akik felelősségteljes pozíciókat töltenek be és jelentős szerepük van az ország 
gazdaságában, hanem a Közép-Európában és Oroszországban lévő zsidók. 
Meggyőződése szerint békés körülmények között, egy jól kormányzott állam-
ban, a zsidók megélhetést tudnak szerezni, de nem képesek gyorsan nagy 
vagyonra szert tenni. Káosz idején viszont, „az egyének és az állam balsze-
rencséjekor”, gyorsan nagy szerencsét tudnak csinálni, ahogy az Oroszor-
szágban is történt. Jóslata szerint  „az irigy és elégedetlen keleti államok a 
Nyugat ellen fordulnak”, amire Lengyelország, Csehszlovákia és Románia 
területén fog sor kerülni, amely országok „úgy eltűnnek, mint a füst a szél 
elől” . Parry Jones azon kérdésére, hogy ennek bekövetkeztekor mit tenne 
Németország, Horthy meg volt győződve arról, Németországnak a nyugati 
hatalmak oldalára kell állnia. Visszatérve Magyarországra, saját feladatának a 
rend megteremtését és fenntartását tekintette. Bár elutasította a vádakat, hogy 
kormányzóvá választása előtt „térdig gázolt a vérben”, de hozzátette, „a 
bolsevizmus kiirtása érdekében” elfogadna ilyen megoldást is. Kemény fellé-
pést ajánlott minden forradalmi megmozdulás ellen, így az akkor dúló angliai 
szénsztrájk ellen is. Szerinte „a brit kormánynak csak le kellett volna lőnie 
Cook-ot a harmadik napon, amivel felbecsülhetetlen szolgálatot tettek volna a 
világnak”. Sajnálatosnak tartotta, hogy Anglia még nem ismerte fel, milyen 
károkat okozott neki a sztrájk a Németországgal szembeni versenyben. Ami-
kor Parry Jones megpróbált célozni arra, hogy az ilyen módszerek aligha 
lehetségesek egy alkotmányos keretek között működő kormány számára, 
megdöbbenésére Horthy a következőt válaszolta: „A demokrácia és a pártok 
szerinti kormányzás eltúlzott. Mi lesz a következő dolog? A tolvajok és gyilko-
sok pártba szerveződnek és képviseletet kérnek a parlamentben?”52 

Különösen jó vélemény alakult ki angol körökben Bethlen Istvánnal 
kapcsolatban. 1927 elején Barclay államférfiúi szemlélettel rendelkező, „hoz-

                                                           
52 TNA FO 371 12180/C5330 110–116. Views of Admiral Horthy on political situation in Europe. 
From Sir C. Barclay. 15 June 1927 
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záértő és energetikus” politikusként jellemezte a magyar miniszterelnököt.53 
Igyekezett felmenteni őt a katonai ellenőrző bizottsággal szembeni korábbi 
obstruktív magyar álláspont felelőssége alól, amiért sokkal inkább a kor-
mányzót és a katonai hatóságokat hibáztatta.54 A Foreign Office különösen 
bátornak és bölcsnek tartotta Bethlennek a Rothermere-akció és a királykér-
dés során tanúsított álláspontját.55 

A magyar külpolitika aktív szakaszba lépésekor a brit diplomácia ha-
gyományosan egyensúlyozó szerepben igyekezett fellépni Magyarországon, 
támogatott minden olyan kezdeményezést, amely a térség stabilitását segítette 
elő, így például a magyar–jugoszláv közeledést, ugyanakkor elhatárolódott 
minden, a békét veszélyeztető akciótól, ahogy a Rothermere-kampánytól is. 
Alapvetően tájékozott, felkészült, a térség problémáit jól ismerő diplomaták 
foglalkoztak Magyarországgal.56 Sir Colville Barclay személyében egy olyan 
tapasztalt diplomata irányította a budapesti Brit Követséget 1927-ben, aki ezt 
az egyensúlyozó szerepet meg is tudta valósítani, miközben sikerült kiépíteni 
egy jól működő kapcsolati hálót a környező országok brit követségeivel, így 
az információ megosztásával lehetővé vált a diplomáciai gépezet hatékony 
működtetése. A brit külpolitika Magyarországgal kapcsolatos irányvonala 
nem volt titok, ahogy ezt Barclay az új budapesti csehszlovák követtel, 
Vaclav Pallierrel folytatott beszélgetése is mutatta. A találkozó során a brit 
követ először azon reményét fejezte ki, hogy egy Magyarország és Csehszlo-
vákia közötti kereskedelmi megegyezés közös előny lenne mindkét ország 
számára. A jobb politikai kapcsolatok kiépítését is szorgalmazta, bár „senki 
előtt nem titok, hogy a magyarokban mélységes ellenszenv, hadd ne mondjam, 
utálat van a csehek iránt”, igyekezett megértetni kollégájával, hogy Magyar-
ország területi veszteségei felett érzett gyűlöleten egyedül csak az idő tud 
enyhíteni, amihez azonban türelemre van szükség. Úgy tűnt számára, mintha 
„a csehek félnének Magyarországtól. Ez nevetséges, mégis mit tehetne Ma-
gyarország Csehszlovákia ellen?” Mivel a cseh hadsereg számban és felsze-
reltségben is erősebb volt a magyarnál, épp ezért érthetetlennek tűnt számára 

                                                           
53 TNA FO 371 12179/C867 221–224. Political situation in Hungary. From Sir C. Barclay. 26 Jan 
1927 
54 TNA FO 371 12182/C4731 142−149. Withdrawal of Military Commission of Control from Hunga-
ry. From Sir C. Barclay. 25 May 1927 
55 TNA FO 371 12180/C4521 93–94. Kingship question in Hungary. From Sir C. Barclay. 18 May 
1927 
56 Ugyanakkor ellenkező esetre is akadt példa. A királykérdéssel kapcsolatos eljárás megtárgyalásakor 
a Foreign Office egyik hivatalnoka a következő téves megjegyzést tette: „Minél több a jelölt, annál 
biztosabb a köztársaság”, amit azonnal kijavított C. Howard Smith, hozzáfűzve, hogy Magyarország 
„nem egy köztársaság”. TNA FO 371 12180/C4332 90–92. Kingship question in Hungary. From Sir 
C. Barclay. 11th May 1927 
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a katonai ellenőrzés megszüntetésének kérdésében tanúsított csehszlovák 
magatartás, ami csak még inkább megkeserítette a magyar közvélemény ér-
zelmeit. Barclay szerint a csehszlovák követ cseréje kívánatos lehetőséget 
teremtett arra, hogy megpróbálják javítani a két ország közötti kapcsolatot, 
hiszen az angol kormánynak nincs semmilyen speciális célja Magyarország-
gal, csupán a béke és a rend fenntartása.57 

                                                           
57 TNA FO 371 12182/C2361 236−240. Czechoslovak representation at Budapest. From Sir C. 
Barclay. 4 Mar 1927 



 
 
Gégény Levente 

CSEMPÉSZET A NAPÓLEONI HÁBORÚK IDEJÉN – HELGOLAND ÉS A 

RAJNA PARTVIDÉKE  
 

1806. november 21-én I. Napóleon francia császár aláírta a berlini dekrétu-
mot, ezzel éles gazdasági háborút kirobbantva birodalma és Anglia1 között. A 
milánói dekrétummal is megerősített kontinentális zárlat célja az volt, hogy az 
európai kikötőket elzárja az angol kereskedelem elől. Napóleon így akarta 
megfosztani Angliát a kontinensre irányuló exportjából származó profittól és 
ezzel együtt gazdasági válságba kényszeríteni a szigetországot. A kontinentá-
lis zárlat módszerét tekintve a 18. századi blokádháborúkból építkezett, azok-
hoz képest viszont merőben újabb lépcsőfokot jelentett. A semleges államo-
kat is érintő blokád elvesztette protekcionista jellegét és teljes mértékben 
támadó fegyverré vált Napóleon számára a szigetországgal szemben. 

A zárlat kihirdetése után két évvel a francia császár bizakodva figyel-
hette az eseményeket. 1808-ban Angliát komoly válság sújtotta. Az Európába 
irányuló export visszaesett. A britek szinte belefulladtak az exportra szánt, de 
felhalmozódott árucikkekbe, ezzel együtt megemelkedett a munkanélküliség 
aránya és rövid idő alatt komoly problémát jelentő, erőteljes infláció lépett 
fel. Az angol statisztikák szerint az Európába irányuló kivitel 1808-ban ko-
moly károkat szenvedett, melyben jelentős szerepe volt a zárlatnak. Ha az 
1805-ös évet vesszük 100%-nak akkor 1808-ban a saját kivitel 20,9%-on állt, 
míg a reexport2 51,6%-ra esett vissza. Lázadások törtek ki Manchesterben és 
Birminghamben is. A francia Kereskedelmi Kamara egyik képviselője egy 
jelentésben így írt az 1807 októberében Angliában uralkodó helyzetről: „ […] 
.aux cotonnades anglaises. Le commerce était ruiné, car il se trouvait réduit à 
quelques échanges clandestins [...].” 3 

A válság mindezek ellenére nem mélyült el. Az 1809-es év második fe-
lében már alig mutatkoztak jelei. 1809-re a kivitel emelkedni kezdett és 1810-

                                                           
1 Földrajzilag természetesen Anglia is a kontinenshez tartozik, azért merem elkülöníteni a szigetorszá-
got Európától, mert Napóleon számos visszaemlékezésében, illetve levelében saját maga Európájáról 
beszél, amelybe az ő szóhasználatában Anglia nem tartozott bele. 
2 Reexport: Az eladásra és a vételre szánt áru megegyezik. Ennek célja általában a kínálatbővítés vagy 
a minőségjavítás. 
3 „ […]  az angol pamutkereskedelem romokban hever, felszámoltuk az illegális kereskedelem jelentős 
részét […].” – Forrás: Kereskedelmi Kamara iratai. 1807. 281. Online: 
http://digitalbooks.napoleon.org/book/index.php?collection=HISTOIRETHIERS9&type=normal# – 
2012. április 11. 
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re már elérte az 1805-ös szintet.4 Mi okozhatta azt, hogy a komoly kiesések-
kel induló válság alig másfél éven keresztül okozott csak érezhető károkat? A 
választ megadhatnánk egyszerűen azzal is, hogy ekkor nyíltak meg az angol 
kereskedők számára az amerikai spanyol gyarmatok valamint Brazília, így az 
oda irányuló kivitel enyhített a válságon. Ez tény, azonban a válságból való 
gyors kilábaláshoz ennél többre volt szüksége Angliának, a megoldás egy 
részét így az illegális kereskedelem, a csempészet kihasználása jelentette. 

A fekete kereskedelem nem a kontinentális zárlat által előidézett prob-
léma. Amióta árucsere és áruforgalom létezik, azóta van jelen ennek illegális 
és kétség kívül nagy hasznot hozó változata is. A 18–19. század fordulójára a 
csempészet már kifinomult és gyakorlott módszereket alkalmazott és szinte a 
hétköznapok részévé vált. A vizsgált korszak csempészeiről és módszereikről 
a fennmaradt források alapján egészen részletes képet kaphatunk. A csempé-
szet fő munkaerejét a szegényebb társadalmi csoportokból kikerült napszámo-
sok, fizikai munkások, halászok, hajómunkások, dokkmunkások és fuvarosok 
adták. Ők végezték a csempészett áruk szállítását, kezelését, így a munka 
legkockázatosabb részét is, nem meglepő tehát az adat, mely szerint a vádlot-
tak 68,5 %-a közülük került ki.5 A csempészett árucikkek terítését kisiparosok 
és kereskedők végezték, többször legális üzleteiken keresztül. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy a magasabb rétegek képviselőinek tiszta lett volna a keze, sőt 
ezek a bankár- vagy kereskedőcsaládok fogták össze és szervezték az egész 
hálózatot. A Rotchschildokról, Turckheimekről és a hozzájuk hasonló nagy 
bankár- valamint kereskedőcsaládokról szóló irodalom jelentős. 

A csempészek listáján általában gyarmati áruk, illetve természetesen 
luxuscikkek szerepeltek, de a zárlat kihirdetése után megélénkült Londonból a 
kávé, cukor, pamut és dohánycsempészet.6 1811-ben az elhatalmasodó francia 
gazdasági válság miatt már olyan általános árucikkek is felkerültek a csempé-
szet listájára mint a hús, a kender vagy a gabona. A csempészet módszereiről 
a periratokhoz csatolt vallomások szép képet adnak. 7 

1746-ban a brit ipari kamara tagja, Robert Hanning, aki nem mellesleg 
ex-csempész volt, elfogott egy Joseph Cockburn nevű hajóskapitányt. Vallo-
másában beszámol az általuk leggyakrabban használt módszerről. 

 

                                                           
4 HEATON, Herbert: Non-Importation, 1806–1812. The Journal of Economic History, Vol. 1, 1941., 
178–198. 192. 
5 ELLIS, Geoffrey: Napoleon’s continental blockade: The Case of Alsace. Clarendon, Oxford, 1981. 
203. 
6 TULARD, Jean: Napóleon. (Ford.: Holub Krisztina.) Osiris, Budapest, 1997. 453. 
7 Forrás: Actes judiciaires (Periratok) Online: www.napoleonica.org/us/ – 2012. május 9. 
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Ez alapján a műveletben több hajó is részt vett. A szállító hajók az éj-
szaka leple alatt kikötöttek egy félreeső, sekély ponton. Itt kisebb termetű, 
fürgébb halászhajók fogadták őket. Egyes árukat helyben átpakoltak a kisebb 
hajókra, míg a többit elsüllyesztették. Több hordót erősítettek egy kötélre, 
majd annak végeire vasmacskákat kötöttek, amelyek lent tartották a hordókat 
a víz felszíne alatt. Az ilyen módon elsüllyesztett árukat napkeltekor halászok 
emelték a felszínre. Olyan kikötők közelében, ahol nem volt lehetőség sekély 
vízbe leereszteni az árut, ott tollal kitömött zsákokat használtak, amolyan 
bójaként, így jelezték az elsüllyesztett hordók helyét.8 

Több olyan árucikk is volt, amelyet nem csak nagy mennyiségben le-
hetett érdemes csempészni, mint példának okáért az ékszerek vagy más lu-
xuscikkek. Több esetben is elfogtak tengerészeket, akik saját használatra 
akartak ilyen árucikkeket csempészni úgy, hogy kikerüljék a vámmal járó 
anyagi kiadásokat. Ezeket legtöbbször testre szorítható, ruha alá felvehető 
övekben próbálták elrejteni. 

1750. június 26-án Franciaország partjainál elfogták Dow kapitány ha-
jóját. A hírhedt ír csempész tejet és vajat csempészett hazájába. A hajó kor-
mánylapátját tartó és mozgató vasrúdhoz egy hosszú láncot erősítettek. A 
láncra erősített, tollal kibélelt zsákok tejes és vajas üvegeket rejtettek. Az 
ilyen módon a vízfelszín alatt elrejtett árukat éjszaka hozták fel újra szárazra. 

Természetesen az imént felvázolt módszereken kívül fel lehetne sorol-
ni még jóval többet is. A hajókat például a csempészett áruknak megfelelően 
alakították, rejtett kabinokat építettek be, a kifejezetten fekete kereskedelmi 
célokra épült hajókat duplafalúnak építették meg, de sorozatosan rejtettek a 
hajópadló alá is árukat.9 A kontinentális blokád kihirdetése olyan lehetőséget 
biztosított a fekete kereskedelem számára, melyet Anglia hamar a saját hasz-
nára fordított. 

Napóleon jól tudta, a zárlat nem járhat sikerrel, ha nem sikerül vissza-
szorítania a fekete kereskedelmet. Ennek elérése érdekében meg is tette a 
kellő lépéseket. Saját maga szervezte meg a vámszolgálatot, melynek tagjai 
az adott kikötővárosokban állomásozó helyőrségből kerültek ki. Szervezettsé-
ge a rendőrséghez hasonlítható és komoly hierarchián alapult. A vámszolgálat 
legalacsonyabb rangú tagja a vámtisztviselő (douanier) volt. Ezek a közkato-
nák közül kikerült vámosok voltak a legtöbben, ők fogadták a hajókat, ellen-
őrizték a rakományt, végeztek házkutatásokat és járőröztek a kikötőkben. A 
vámszolgálat hierarchiájának közepén a lovas őrség (douanier a cheval) állt. 

                                                           
8 Forrás: Uo. – Joseph Cockburn 
9 CHATTERTON, E. Keble: King’s cutters and smugglers. George Allen & Company, London, 1912. 
336. 
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A vámszolgálat ezen tagjai a helyőrség lovas katonái közül kerültek ki. Fel-
adatuk a szökésben lévő, illetve körözés alatt álló csempészek és bűnözők 
felkutatása és elfogása volt. A hierarchia csúcsán a vámigazgató (directeur 
des douaniers) állt. Belőlük a nagyobb városokban általában kettő vagy há-
rom volt, a kisebb kikötőkben egy. A vámigazgató feladatai már inkább ad-
minisztrációs és szervezési jellegűek voltak. Ő írta a jelentéseket és szervezte 
meg a járőrszolgálatot.10 A kikötőkben a dokkokat acélkordonokkal kerítették 
el, így oda csak a dokkmunkások, illetve az engedéllyel rendelkező tengeré-
szek és kereskedők léphettek be. Egyes kikötőkben és nagyvárosokban a vá-
mosok mellett képzett kutyák szolgáltak.11 A vámszolgálat mellett a csempé-
szek felkutatására kémeket alkalmaztak. Napóleon külön iskolát létesített 
ezen személyek kiképzésére, akik között orvosok, művészek, grófok, vendég-
látósok és kereskedők is voltak. Napóleon törvénykönyvében, melyet 1804-
ben a kontinentális zárlat kihirdetése előtt 2 évvel fogadtak el, a csempészet 
és a fekete kereskedelem már a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozott. 
Az ilyen vádakban bűnösnek talált elkövetőket a rögtönítélő bíróság 5 év 
letöltendő börtönre, vagy akár 10 év kényszermunkára ítélhette, ezt pedig az 
1810-ben kiadott trianoni és fontainebleau-i rendeletek csak súlyosbítottak, 
ekkor már akár halálbüntetés is járhatott az elkövetőknek. Hollandia esete is 
bizonyítja, hogy Napóleon komoly problémának ítélte a csempészetet és nem 
tűrt semmilyen szembefordulást a kontinentális zárlat rendelkezéseivel szem-
ben. 1809-ben komoly konfliktusa támadt Lajossal, Hollandia királyával, aki 
alattvalói érdekeit nézve nem akarta betartani a kontinentális zárlat rendelke-
zéseit. A császár ekkor már Hollandia teljes bekebelezésén gondolkodott, 
hogy megakadályozza a titkos angol–holland kereskedelmet. Lajosnak írt, 
1809 végére datált levelében szinte feltételként szabja meg teendőit: „ [...] 
par ce dernier à la contrebande, exigeait en' punition qu'on lui livrât le 
territoire compris entre le Rhin, d'Anvers à Breda, espérant se mieux garder 
contre la contrebande lorsqu'il aurait cette ligne, et menaçant même de 
prendre toute la Hollande, si les abus dont il se organisation plaignait 
continuaient à se reproduire.”12 

Miután nem sikerült egyezségre jutnia sem Angliával, sem pedig La-
jossal, a császár 1810-ben csapatokat küldött Hollandia megszállására. Lajos 
lemondott a trónról fia, Napoléon-Louis herceg javára és elmenekült a király-
                                                           
10 MANFRED, Al'bert Zahorovic: Napóleon (Ford.: Nyilas Vera). Gondolat, Budapest, 1982. 203. 
11 ELLIS, G. 1981. 202. 
12 „…a csempészek számára legutóbb kiszabott büntetéseket kell alkalmazni a Rajna mentén Antwer-
pentől Bredáig, abban a reményben, hogy jobban lehet őrizni ezt a vonalat, fenyegetni kell, hogy a 
szervezet ne szaporodjon tovább.” Forrás: Napóleon levelezései. 1809. www.napole-onica.org/us/ – 
2012. május 9. 
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ságból. A hatéves II. Lajos király „uralkodása” mindössze két hétig tartott, 
július 9-én Napóleon a Francia Császársághoz csatolta Hollandiát. Azonban 
Napóleon minden igyekezete ellenére a csempészetnek nem lehetett gátat 
szabni, ezt pedig a fentiekhez kapcsolódva a holland partvidék és a Rajna 
menti városok kapcsán szeretném érzékeltetni. 

Az angol csempészek és az északi partvidék legfontosabb központja 
Helgoland volt, amelyet 1807-ben hódítottak vissza a britek a franciáktól. A 
Németország partjai közelében fekvő apró szigetre futottak be az angol hajók, 
ahol előkészítették azokat a csempészáruk kontinensre történő szállításához. 
A fent említett, folyamatosan alkalmazott módszerek mellett ezen a szigeten 
kezdtek kialakulni a kontinentális zárlat ideje alatt használt, sajátos csempész 
módszerek, amelyek kifejezetten az angol–francia gazdasági háborúban ját-
szottak szerepet. Folyamatosan átvették a francia csomagolási szokásokat, 
bélyegeket, pecséteket hamisítottak tökéletesen. A hajók általában két okirat-
tal voltak ellátva, egy eredeti az angol hatóság számára és egy hamisított a 
francia hatóságok számára. 1808 után vált bevett szokássá, hogy az angol 
hajók svéd, dán, holland és norvég zászlókat felhúzva próbáltak kikötni a 
térségben.13 Nem véletlenül nevezték a szigetet 1808-tól találóan „Kis-
Londonnak”. Itt csaknem 120 hajó kötött ki évente, és 1808 és 1809 között, 
azaz alig egy év alatt 8 millió font értékű árut csempésztek a kontinensre a 
szigetről. Ennek az értéknek a nagy részét kávé- és cukorcsempészet tette ki. 
Érdemes ezt összevetni több adattal. Egyrészt azzal, hogy a tárgyalt egy év-
ben, 1808 és 1809 között a holland partvidékre legális kereskedelem útján 
érkező kávé és cukor összege mindössze 5 millió font volt.14 Ennek alapján is 
érezhető, hogy igen jelentős súlya volt az Angliából a kontinensre irányuló 
csempészetnek a legális kereskedelemmel szemben. Már említettem, hogy 
ekkor nyíltak meg az angol kereskedők számára az amerikai spanyol gyarma-
tok és Brazília. 1808 és 1809 között az ezekre a területekre irányuló legális 
kivitel összege 20 millió font volt. 15 Ha csak a Helgolandról csempészett 
áruk értékével vetjük össze, akkor is láthatjuk, hogy jelentős méreteket öltött 
a fekete kereskedelem. Azonban, ha hozzávesszük az adott években hasonló 
forgalommal működő csempészközpontokat, amelyek bemutatása ebbe a 
tanulmányba sajnos nem fér bele, akkor az amerikai spanyol gyarmatokra, 
illetve a Brazíliába irányuló legális kivitel összegének jelentős többszörösét 

                                                           
13 RUPPENTHAL, Roland: Denmark and the Continental System. The Journal of Modern History, Vol. 
15., No. 1., 7–23. 
14 LEFEBVRE, Georges: Napóleon. Gondolat, Budapest, 1975. 414. 
15 Uo. 416. 
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kapjuk. Nem elhanyagolható tehát az a csempészkereskedelem amely behá-
lózta az egész kontinenst. 

Helgolandról indítottak útnak csempészárukat a Rajna és az Elba tor-
kolatához. A legtöbb fennmaradt forrás egyébként a holland partvidékhez és a 
Rajna menti városokhoz köthető. Louis-Alexandre Berthier, a francia hadse-
reg vezérkari főnöke, aki később hadügyminiszteri posztot is betöltött, Napó-
leon egyik legbefolyásosabb segítőtársa lett. 1807-ben Amsterdamban tett 
látogatása után egy levelében arról ír, hogy a manchesteri és birminghami 
gyárak folyamatosan szállíttatnak árut az északi partokhoz: „ […]  gales qui 
attendaient les produits britanniques dans nos ports, la contrebande suffisait 
donc pour leur créer des débouchés. Les manufactures de Birmingham et de 
Manchester étaient en assez grande activité.”16 

A Helgolandról érkező árukat három nagy kikötőváros fogadta, Ant-
werpen, Rotterdam és Amsterdam. A legutóbbi az előző kettőhöz képest csak 
hasznosító, úgynevezett felvevő város volt. Rotterdamon keresztül bonyolítot-
ták azt az illegális kereskedelmet, amely az egész Rajna partvidékét ellátta az 
Angliából, Helgolandon át érkező csempész árucikkekkel. A jelentések alap-
ján ezen a területen mindenféle árucikket csempésztek. Legnagyobb mérték-
ben dohányt, cukrot és kávét. A források több várost is említenek a Rajna 
mentén. 

A Rotterdam – Frankfurt vonalon Köln és Düsseldorf mellett találtak a 
vámosok illegálisan behozott árukkal teli, titkos raktárakat és fogtak el csem-
pészeket. Frankfurt és Strasbourg között Stuttgart jelentette a legfontosabb 
lerakatot.17 A város szinte minden ezzel kapcsolatos jelentésben szerepel. 
Strasbourg volt az egyik olyan belső központ, amely a csempészek legfőbb 
célpontjai közé tartozott.18 A birodalomban elburjánzó fekete kereskedelem 
reális súlyát nehéz számokkal bizonyítani, azonban Strasbourg helyzetéből 
egészen pontos következtetéseket lehet levonni. Louis-Alexandre egyik jelen-
tésében úgy ír a városról, hogy a birodalmat sújtó válság közepette kongtak az 
ürességtől az üzletek, ennek ellenére a város lakóinak életében ez egyáltalán 
nem éreztette magát. A fekete kereskedelem útján érkező árucikkek olyan 
mértékben árasztották el a várost, hogy senkinek nem állt érdekében a legális 
módon működő üzletekben megvásárolni az árukat.19 Nem véletlen, hogy 

                                                           
16 „A csempészek megcsinálják a lehetőséget, ha engeded, figyeld meg, a brit áruk elárasztják kikötő-
inket. A birminghami és manchesteri gyárak igen aktívak.” Louis-Alexandre Berthier levelezései. 
Online: www.napoleonica.org/us/ – 2013. május 9. 
17 ELLIS, G. 1981. 204. 
18 CROUZET, Francois: L’économie britannique et le blocus continental (1806–1813). Paris, 
Universitaries de France, 1958. 135–136. 
19 ELLIS, G. 1981. 205–206. 
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Napóleonnak Strasbourgban szinte terrorisztikus uralmat kellett bevezetnie. A 
rögtönítélő bíróság az átlagosnál is szigorúbban ítélkezett, a fennmaradt forrá-
sok alapján a csempészettel kapcsolatos ügyek több mint 70%-nál halálos 
büntetést szabtak ki.20 A város és a csempészet együttes vonzerejét jól bizo-
nyítja, hogy 1810 és 1814 között 16000 katonai fogolyból csaknem több mint 
3000 csempészettel vádolt ember neve köthető Strasbourghoz.21 A vámosok 
bejelentés nélkül végezhettek házkutatásokat és dúlhattak fel üzleteket. Akiről 
bebizonyosodott, hogy nem tiszta a keze, azonnal elvitték. Azoknak az üzle-
teknek, melyekről kiderült, hogy csempészáruval szolgáltak, letartóztatták a 
tulajdonosát. A boltot bezárták és a termékeit lefoglalták. Ezeket az árukat 
csak ritka esetben semmisítették meg, általában a hadsereg hasznosította.22 

A fekete kereskedelem útvonalai teljesen behálózták a kontinenst, 
melynek csak egyik része volt a Helgolandról kiinduló és a Rajna partvidékén 
húzódó hálózat. A tanulmányban nem említett csempészközpontok (Göte-
borg, Málta, Szicília, Szardínia, Gibraltár) és a hozzájuk kapcsolódó csem-
pészvonalak hasonlóan komoly forgalommal működtek. Több forrás is árul-
kodik róla, hogy a brit kereskedők szerződéseket kötöttek kalózokkal. Illetve 
csempészekkel, hogy áruikat a kontinentális zárlaton keresztül eljuttassák a 
kontinensre. Az eddig csupán önös érdekeket, egyéni haszonszerzést szolgáló 
fekete kereskedelem a napóleoni intézkedések hatására Anglia mentőövéül 
szolgált és folyamatos forgalmat biztosított Európa és Anglia között. A csem-
pészet elleni küzdelem sikertelensége is segítette ezt. Az 1805. októberében 
elszenvedett trafalgari vereség után, melyben a francia és a spanyol flotta is 
elpusztult, nem haladt megfelelő mértékben a flotta újjáépítése, így a tengere-
ken szinte akadály nélkül mozoghattak a csempészek. További problémát 
jelentettek Napóleon számára az Európa területén egyre gyakrabban kitörő 
háborúk. Ezek miatt a városokból nagy létszámú helyőrséget kellett elvonni, 
ezzel egyenes arányosságban pedig csökkent a vámszolgálat létszáma. Mivel 
a zárlat a semleges államokban főleg negatív hatásokkal jelentkezett, ezért 
ezen országoknak érdekében állt a kiépülő csempészvonalak működtetése és 
életben tartása. Ennek köszönhetően az angol árucikkek szinte a kezdetektől 
fogva áramlottak be a kontinensre. Angliának sikerült nem csak kivédenie a 
kontinentális zárlatot, de megindította annak felbomlását is, méghozzá belül-
ről, a csempészet segítségével. 
                                                           
20 HEATON, H. 1941. 178–198. 
21 Liste de 16000 militaires prisonniers (16000 katonai fogoly listája 1810 és 1814 között) Online: 
http://digitalbooks.napoleon.org/book/index.php?collection=FNAP_MEHLISS_ LISTE# – 2012. 
május 12. 
22 DALY , Gavin: Napoleon and the ’City of Smugglers’, 1810–1814. The Historical Journal, Vol. 50, 
2007. No. 2, 333–352. 
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A téma további, komoly, izgalmas és érdekes lehetőségeket rejt magá-
ban. Egyes városok helyi, mikro szintű kutatásával akár még pontosabb ada-
tokat is kaphatunk a Napóleon korabeli fekete kereskedelemről. Igaz, a Fran-
ciaországban fellelhető források digitalizálása már rendkívül előrehaladott 
állapotban van, de a helyi, levéltári kutatások után akár egy-egy város teljes, 
korabeli csempészetét is fel lehetne vázolni, a fennmaradt, de egyelőre nem 
digitalizált források alapján. Ezen kutatások alapján már pontos választ ad-
hatnánk arra, mekkora szerepet játszhatott a csempészet Napóleon kontinentá-
lis rendszerének összeomlásában. 

 

 
1. térkép 

A csempészet központjai a napóleoni háborúk időszakában 
 



 
 
Gér András László 

JÁKOB ÉS ÉZSAÚ: KÉT EGYÉN , AKIK JÚDA ÉS EDÓM 

KIRÁLYSÁGAIT SZIMBOLIZÁLJÁK  
 

Jelen prezentációm alapjául egy bibliai szöveget választottam kiindulási 
pontnak. Ez nem jelenti azt, hogy primér forrásként csupán erre a szakaszra 
fogok támaszkodni, de idő hiányában a további – biblián kívüli – írásos forrá-
sok ismertetésére és problematikájára nem térek ki, csupán a vizsgálatok 
eredményét használom fel.  

A választott szöveg a Genezis 25: 19–34, azaz az ősatyákról szóló tör-
ténetek közül Izsák fiainak születéséről és ifjúkoráról szóló rész: 
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FORDÍTÁS ÉS AZ EGYES RÉTEGEK ELKÜLÖNÍTÉSE 

 
A fenti fordítás kapcsán itt érdemes kitérni a szöveg forrásaira. A vizs-

gált szakaszban túlnyomórészt a Jahvista és Elohista alapforráshoz tartozó 
részek dominálnak. Azonban helyesebb Jehovistának (JE) tekintenünk őket. 
A 22–23, 24b-26a, 29–34. versek ennek az ősi Jehovista alapforrásnak a ré-
szei. Erre az álláspontra már Julius Welhausen és Hermann Gunkel is eljutott 
a 19–20. század fordulójára, s azóta gyakorlatilag konszenzusként kezelhetjük 
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ezt a megállapítást. Ezt a konszenzust a 20. század elején Samuel Driver és 
John Skinner is tartja, illetve a 20. század folyamán Gerhard von Rad, 
Ephraim Speiser, Claus Westermann és Gordon Wenham sem kérdőjelezte 
meg.1 

Azonban jelen kutatás a welhauseni és gunkeli vonalat folytatva a sza-
kasz mélyebb vizsgálata által olyan különbségeket vett észre, melyek alapján 
az un. nagyobb alapforrás corpuson belül (és kívül) pontosabban sikerült 
azonosítani az egyes hagyományok eredetét. 

Így elkülönítettem a négy aitiológia-történet, melyek egymástól külön 
(szóbeli) tradíciók eredményeként fejlődtek, s kerültek a JE corpusába. A 
szöveggondozást jelen szakaszban is a Papi redakciónak köszönhetjük, me-
lyen belül én itt elkülönítettem a T, G és ED fázisokat, úgy, mint a Tôlədôt-
gyűjtemény szerkesztése miatti szöveggondozást (felirat), a genealógiai-
rendszerek gondozásai miatti szöveggondozást (a genealógiákra jellemző 
háttér-információk elhelyezés) és az összekötő narratíva miatti szöveggondo-
zást, mely érthetőbbé teszi a különböző tradíciók holisztikus olvasatát. 

Kontextusát tekintve a szakasz a Genezis könyvében, az Ősatyákról 
szóló elbeszélések részeként, Izsák fiainak történetei között található. Emel-
lett szorosan beépült az egész Genezis könyvét átfogó un. Toledot-
rendszerbe. Tôlədôtnak nevezzük a Héber Bibliában található nemzetségtáb-
lákat és leszármazásokat is. Az első ilyen az Ég és Föld tôlədôtja (Gen 2:4), 
aztán Ádámnak, Noénak, Sémnek, Ábrahám felesége Ketúrának, Ismáélnek a 
tôlədôtja szerepel Izsáké előtt. Ez a rendszer Gerhard von Rad szerint az alap-
ját képezte a Papi rétegnek; s magam is hajlok arra, hogy létezhetett egy for-
rás, mely ezen leszármazások szerint gyűjtötte egybe az adatokat. 

                                                           
1 Az eddigiekhez és a bibliai szöveg elemzéséhez lásd: WELLHAUSEN, J.: Skizzen und Vorarbeiten, 
zweites Heft–Die Composition des Hexateuchs, Druck und Verlag von Georg Reimer Berlin, 1885. 
28., 34–35., GUNKEL, H.: Genesis. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1901 (Handkommentar zum 
Alten Testament I/1) 268–272, 349., DRIVER, S. R.: An Introduction to the Literature of the Old 
Testament6. Charles Scribner’s Sons, New York, 1897. 15.; DRIVER, S. R.: The Book of Genesis10. 
Methuen & Co. Ltd, London, 1916. (Westminster Commentaries.) 244–249., SKINNER, J.: A Critical 
and Exegetical Commentary on Genesis2. T&T Clark Limited, Edinburgh, 1930. 355–362., VON RAD, 
G.: Das erste Buch Mose – Genesis, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1961. (Das Alte Testament 
Deutsch, 2/4.) 229–231., SPEISER, E. A. The Anchor Bible Genesis, Doubleday & Company Inc., 
Garden City, New York, 1964. 196–197., WESTERMANN, C.: Genesis, T&T Clark International. 
London–New York, 2004. 182–184., WENHAM, G. J.: Word Biblical Commentary: Genesis 16-50. 
Word Books, Dallas, 2002 (Word Biblical Commentary, 2.) 170–180., illetve BARTLETT, J. R.: Edom 
and the Edomites. Sheffield Academic Press, 1989. 83–86., BARTLETT, J. R.: Edom in the 
Nonprophetical Corpus. In: You Shall Not Abhor an Edomite for He is Your Brother – Edom and Seir 
in History and Tradition. Ed. EDELMAN , D. V. Scholar Press, Atlanta, Georgia, 1995 (Archaeology 
and Biblical Studies, 3.) 13–22. 
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És itt érkeztünk el a Pentateuchos – Mózes 5 könyve – forrásaihoz. A 
jelenleg vizsgált szöveg ezen alapforrások közül a Jahvista és Elohista alap-
források részét képezi, pirossal, bordóval és narancssárgával jelölve azok a 
részek, melyek nem innen erednek. Az e színekkel jelölt részek későbbi szö-
veggondozás részét képezik, többek között az un. Papi alapforrásét. 

Az általános séma szerű bevezető után egy – még mindig séma szerű – 
orákulum-kérést találunk a 22. versben, majd egy próféciát, melyet Yahweh 
szavaként legitimál a szerző / szerkesztő. Ebben, a két gyermek kapcsán, 
akikkel Rebeka, Izsák felesége várandós, azt tudjuk meg, hogy két nép fog 
származni belőlük, és utalást találunk a két nép egymáshoz való viszonyára is, 
hogy tudniillik az egyik nép a másikat szolgálni fogja. Erre történik utalás 
Ézsaú áldásakor is a Gen 27:40-ben. Ezt a hagyományt neveztem első 
aitiológia-történetnek, ugyanis a két vetélkedő nép vetélkedésének eredetét 
azzal magyarázza, hogy már az anyaméhben is küzdöttek egymással. 

Rövid átkötés után érünk el a második aitiológia-történethez, ahol az 
újdonság erejével hat a felütés: íme ikrei vannak méhében. Bár az elbeszélés 
eredeti narratívája szerint már tudott volt, hogy ikreket vár Rebeka, nem in-
dokolt ezen információ újbóli összefoglalása vagy megemlítése. Többek kö-
zött ebből arra lehet következtetni, hogy egy más eredetű hagyományt őrzött 
meg itt a Jahvista (vagy Jehovista) alapforrás. A két gyermek születésénél a 
klasszikus, séma-szerű rendszerben elénk tárja a szöveg a két gyermek vala-
milyen jellegzetes alaptulajdonságát, mely a névadásukat indokolja. Ezzel 
párhuzamba állítható, akár Káin, akár Izsák akár Mózes, stb. születése és 
névadása. 

Az általános séma-szerű bevezető után egy – még mindig séma-szerű – 
orákulum-kérést találunk a 22. versben, majd egy próféciát, melyet Yahweh 
szavaként legitimál a szerző / szerkesztő. Ebben, a két gyermek kapcsán, 
akikkel Rebeka, Izsák felesége várandós, azt tudjuk meg, hogy két nép fog 
származni belőlük, és utalást találunk a két nép egymáshoz való viszonyára is, 
hogy tudniillik az egyik nép a másikat szolgálni fogja. Erre történik utalás 
Ézsaú áldásakor is a Gen 27:40-ben. Ezt a hagyományt neveztem első 
aitiológia-történetnek, ugyanis a két vetélkedő nép vetélkedésének eredetét 
azzal magyarázza, hogy már az anyaméhben is küzdöttek egymással.2 

                                                           
2 A prófécia, melyet Yahweh szavaiként olvashatunk gyakorlatilag a két nép kapcsolatára vonatkozik, 
mely Ézsaú áldásánál fog majd ismét előjönni. A szövegben érdekes kifejezések vannak, melyek 
alapos vizsgálata hasznos kultúrtörténeti adalékokkal szolgálhat: 
- lə’ōm. A sémi kifejezés megtalálható az ugariti nyelvben, az akkádban, északnyugat-sémi felirat-
okon és az arabban. Jelentése nép, lakosság, család, ezer. Az ószövetségi használata azonban meglehe-
tősen érdekes, ugyanis többnyire későbbi iratokban fordul elő: Példabeszédek, Ézsaiás (főleg Deutero-
Ézsaiás, Jeremiás, Habakuk 2), valamint a szinte datálhatatlan Zsoltárok könyvében. Mindenesetre 
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Rövid átkötés után érünk el a második aitiológia-történethez, ahol az 
újdonság erejével hat a felütés: íme ikrei vannak méhében. Bár az elbeszélés 
eredeti narratívája szerint már tudott volt, hogy ikreket vár Rebeka, nem in-
dokolt ezen információ újbóli összefoglalása vagy megemlítése. Többek kö-
zött ebből arra lehet következtetni, hogy egy más eredetű hagyományt őrzött 
meg itt a Jehovista alapforrás. A két gyermek születésénél a klasszikus, séma-
szerű rendszerben elénk tárja a szöveg a két gyermek valamilyen jellegzetes 
alaptulajdonságát, mely a névadásukat indokolja. Ezzel párhuzamba állítható, 
akár Káin, akár Izsák akár Mózes, stb. születése és névadása. 

Az elsőszülött kapcsán a következő jelzőt olvassuk: admônî. Ez egy 
nagyon ritkán használt kifejezés, az Ószövetségben az ifjú Dávidra alkalmaz-
va találjuk mindössze két alkalommal (1Sám 16:12 és 17:42).3 Megjegyzen-
dő, hogy az egyiptomi, krétai művészetben és ugariti szövegek alapján a vö-
rös arc a hősök jellegzetessége volt. Az ókori Rómában a diadalmenetek 
alkalmával a győztes imperator arcát is vörösre festették. A héber kifejezés az 
                                                                                                                                    
„nép” értelemben a költői szövegek használják. A kifejezés tehát archaikus vagy archaizáló. A nyelvi 
hátterét lásd: BROWN, F.–DRIVER, S. R.–BRIGGS, C. A.: Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and 
English Lexicon, Logos Research Systems, Inc. 2000. 522., KOEHLER, L.–BAUMGARTNER, W.–
RICHARDSON, M.–STAMM , J. J.: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. E.J. Brill, 
Leiden–New York, 1999. 513., HALAYQA , I. K. H: A Comparative Lexicon of Ugaritic and 
Canaanite. Ugarit Verlag, Münster, 2008. 200., OLMO LETTE, G.–SANMARTÍN , J.: A Dictionary of the 
Ugaritic Language in the Alphabetical Tradition part I–II. Brill, Leiden, 2003., 487–488., GORDON, 
C. H.: Ugaritic Textbook. Grammar, Texts in Transliteration, Cuneiform Selections, Glossary, Indi-
ces. Pontifical Biblical Institute, Roma, 1998 (Analecta orientalia,38. 38) 426., BLACK , J.–GEORGE, 
A.–POSTAGE, N.: A Concise Dictionary of Akkadian2, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2000. 182., 
MUSS-ARNOLT, W.: A Concise Dictionary of the Assyrian Language, Reuther & Reichard, Berlin–
Williams & Norgate, London–Lemcke & Büchner, New York, 1905. 466., DELITZSCH, F. Assyrisches 
Handwörterbuch, J. C. Hinrich’sche Buchhandlung, Leipzig, 1896. 366., HOFTIJZER, J.–JONGELING, 
K.: Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, Vol. 1–2, E. J. Brill, Leiden–New York–Köln, 
1995. 561., KRAHMALKOV , Ch. R.: Phoenician-Punic Dictionary. Uitgeverij Peeters en Department 
Oosterse Studies, Leuven, 2000. 251., BEESTON, A. F. L.–GHUL, M. A.–MÜLLER, W. W.–
RYCKMANS, J.: Sabaic Dictionary (English–French–Arabic). Éditions Peeters, Louvain-la-Neuve–
Librarie du Liban, Beyrouth, 1982. 81., WEHR, H.: A Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken 
Language Services Inc. 1976. 853., LANE, E. W.: An Arabic – English Lexicon in eight parts, vol. I-
VIII . Librairie du Liban, Beirut, 1968. 3007. 
- ānōkî. Jelentése „én”. Azonban az ānî mellett ezt a formát archaikusnak vagy archaizálónak kell 
tekintenünk szintén. 
- rab. E kifejezés jelentése speciálisan itt a „nagy”, azaz „idősebb” értelemben szerepel. Erre a szó-
használatra Nuziból, Alalahból, Ugaritból és Asszíriából vannak párhuzamaink (lásd: WENHAM, G. J. 
2002. 176). 
A rab előfordulását összevetve az archaizáló ānōkîval és a költői / archaizáló lə’ōmmal, az az érzé-
sünk támadhat könnyen, hogy egy igen ősi eredetű, szóban, éneklés útján megőrzött forrással van 
dolgunk. Emellett jogosan gondolhatunk arra is, hogy csupán szándékosan akar a szövegünk régiesnek 
látszani. A szöveg maga két megoldást kínál: vagy egy királyság-kori szövegforrással van dolgunk, 
vagy pedig egy Fogság utáni archaizáló redakciós-réteggel. 
3 yNed I, 36d – ben szerepel még a kifejezés. 



JÁKOB ÉS ÉZSAU… 
 

143

ādam II – vörösnek lenni gyökből származik; de a dām – „vér” és a dōmen – 
„trágya” szavakkal is kapcsolatba hozható. 

Az áthallás az admônî jelző és az ĕdōm ország név között teljesen egy-
értelmű, és szándékolt. Ugyancsak egyértelmű és szándékolt az áthallás a 
sē‛ār és a śə‛îr kifejezések4 között, ugyanis śə‛îr az edómiták földjének egyik 
részére utal. 

Ellentétben a Jákobról szóló résszel, az elsőszülöttről szóló mondatban 
nem következik a leírtakból, hogy Ézsaúnak nevezzék el az újszülöttet. Az, 
hogy Edómnak vagy Szeírnek nevezzék, inkább következik, mint az, hogy 
Ézsaúnak. Tekintve, hogy Jákob neve kapcsán egy un. népi etimológiát olva-
sunk, addig Ézsaú kapcsán ez megbicsaklik. 

Feltehetően az edomiták eredete miatt, illetve az ottani két népesség 
kapcsolatának tisztázására volt szükség az ősatya születéséről szóló elbeszé-
lésben az adott kifejezések használatára. 

Az általános séma szerű bevezető egy eleme található a 26. vers végén, 
mely elé beillesztették a két aitiologikus történetet. 

Rövid átvezető és magyarázó háttér-információk után érkezünk el a 
harmadik – hosszabb – és egyben talán legközismertebb részhez, Jákob és 
Ézsaú ifjúkorának egy jelenetéhez, ahol Ézsaú eladja a születési áldását test-
vérének.5 A résztörténet címfelirata az utolsó sorban található: hogyan vetette 
meg Ézsaú az elsőszülöttségi áldást. Míg a második aitiologikus történetből 
az következik, hogy Ézsaú Edómmal azért azonos, mert újszülöttként a bőre 
vöröses volt (héberül admônî), és Szeírrel azért azonos, mert szőrös volt (hé-
berül śē‛ār), addig a harmadik történet arra keresi a választ, hogy Ézsaú (és 
utódai?) miképpen váltak méltatlanná az isteni áldásra. Edóm az az ország, 
ahol Ézsaú leszármazottai élnek a Genezis 36. fejezete szerint; mely ország-
nak egy részét képezi az imént említett Szeír. 

Visszatérve a harmadik történethez, találunk benne egy utalást arra, 
hogy az étel, melyet Ézsaú evett, az ādōm nevet viselte, s megjegyzi a szöveg 
a 30. vers végén, hogy ezért nevezik Ézsaút Edómnak. Azonban egy 
aitiologikus történet egyszerre egy kérdésre adja meg a választ, egyszerre egy 
                                                           
4 Az újszülöttről azt olvassuk, hogy szőrős volt, mint egy köpeny (vagy palást). Ezt a kifejezést, hogy 
aderet śē‛ār, egyedül a Zak 13:4-ben olvassuk, ahol a próféták jellegzetes ruhadarabjaként szerepel. 
Az Ószövetségben ezen kívül aderetje Ninive királyának van Jónás könyve szerint (3:6), Illésnek 
(1Kir 19:13,19; 2Kir 2:8,13–14), valamint Ákánnak, aki a hadizsákmányból vette el (Józs 7:21,24). A 
zakariási használat nyilván visszautalás az Illés-történetre. Kérdés, hogy az Illés-történet és Ákán 
története mennyire ősi forrásra megy vissza. Amíg ezt a kérdést nem tudjuk tisztázni, ez alapján a 
szakaszunk lehet ősi vagy archaizáló késői szöveg. 
5 Érdekes háttér-információkkal szolgál ehhez Ahroni tanulmánya (AHRONI, R.: Why Did Esau Spurn 
the Birthright? A Study in Biblical Interpretation (Gen 25: 29–34). Judaism, Vo. 29. 1980. June, 323–
331.) 
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problémakörrel foglalkozik, egy ilyen bibliai szöveg egyszerre egy mondani-
valóra koncentrál, ezért a kettős középpontból arra tudunk következtetni, 
hogy itt valamilyen probléma van. Melyre az lehet a megoldás, hogy egy 
negyedik történetet is feltételezünk, mely az étellel volt kapcsolatban, melyet 
Ézsaú evett, s innen vette a nevét országa. Azonban ezt a történetet a harma-
dik szövegébe már olyan régen beledolgozták, hogy pontosan nem is lehet 
rekonstruálni, csak következtetni tudunk létére.6 

A teljes szakasz belső inkoherenciájára azt hiszem, hogy egyértelműen 
sikerült rávilágítanom, azonban újabb fogódzópontokat is tudunk a szövegben 
találni. 

A szókészlet analízise után veszi a kezébe a forrást a történész, és teszi 
fel a kérdést: kinek állhatott az érdekében az adott szövegek költése, leírása, 
megírása, felhasználása, szerkesztése. Milyen indítékok játszhattak közre és 
ezek az indítékok mely korra helyezhetők. 

Honnan vette a nevét Edóm és Szeír? Erre adja meg a magyarázatot a 
második számú aitiológia. 

Edóm, Szeír és Ézsaú neve kapcsán az alábbi megállapításokat tehet-
jük:7 
                                                           
6 A harmadik történetben az ādōm, a nāzîd és az ‛ădšîm kifejezések azok, melyek kulcsfontosságúak 
lehetnek. Az ādōm, abban az értelemben, hogy vörös, természetesen általánosan megtalálható a sémi 
nyelvekben, de egy bizonyos ételre való utalásként csak az arab és a föníciai nyelvet hívhatjuk segít-
ségül. Az arab ’idm jelentése vörös színű ital; a föníciai ’dm5 pedig a vörösborra használatos kifejezés 
(OLMO LETE–SANMARTÍN , J. 2003. 18., HALAYQA , I. K. H. 2008. 35., GORDON, C. H. 1998. 352., 
LANE E. W. 1968. 36., BROWN BROWN, F.–DRIVER, S. R.–BRIGGS, C. A. 2000. 10., KOEHLER, L.–
BAUMGARTNER, W.–RICHARDSON, M.–STAMM , J. J. 1999. 14–16., HOFTIJZER, J.–JONGELING, K. 
1995. 14). Használata a Genezis szövegében kicsit tehát kényszeredett, kényszeres; ennek oka a 
negyedik – feltételezett – hagyományban található, azonban az nem áll rendelkezésünkre. De gyanús, 
hogy valamilyen magyarázatot kellett adni Edóm neve kapcsán, és egy legenda keringhetett a nép 
hérosz eponümoszáról, hogy valamilyen vörös ételt fogyasztott egyszer és történt vele valami, és azért 
lett az ország neve Edóm. 
A nāzîd kifejezés valamilyen főtt ételre utal, leginkább főzeléknek szokás fordítani. Ami a használatát 
illeti, feltűnő, hogy ezen a szövegen kívül az Illés-történetek folytatásában, az Elizeus-történetben, és 
Haggeus próféta könyvében található. A datálást illetően ez ismét egy kettős-megoldáshoz vezet 
minket: Haggeus könyve Fogság utáni, míg az Elizeus-történetek hagyományosan ősi, Fogság előtti, 
Királyság kori lokál-tradícióra mennek vissza. (lásd: BROWN, F.–DRIVER, S. R.–BRIGGS, C. A. 2000. 
268., KOEHLER, L.–BAUMGARTNER, W.–RICHARDSON, M.–STAMM , J. J. 1999. 683.) 
Az utolsó kifejezés az ‛ădšîm, mely a Dávid királyról szóló szövegekben és Ezékiel könyvében buk-
kan fel. Ismét egy késői, Fogság utáni prófétai szövegben és egy régebbi eredetre visszamenő elbeszé-
lésben. Az arab ‛adasunnal mutat etimológiai rokonságot, általában lencsének fordítják. (BROWN, F.–
DRIVER, S. R.–BRIGGS, C. A. 2000. 727., KOEHLER, L.–BAUMGARTNER, W.–RICHARDSON, M.–
STAMM , J. J. 1999. 794.) 
Ezen kifejezések kapcsán is csak annyit tudunk mondani, hogy a szöveg vagy a Fogság utáni irodalom 
terméke, vagy pedig Királyság kori, mely akár ősibb, szóbeli eredetet is feltételezhet. 
7 V.ö. BARTLETT, J. R.: Edom (Place) (Edom in History). In: The Anchor Bible Dictionary, Ed. 
FREEDMAN, D. N. Doubleday, New York 1992. II. 287–288.; LIPIŃSKI, E.: On the skirts of Canaan in 
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A biblia Edóm neve legelőször egyiptomi forrásokban maradt fenn, ’i-
d-m formában, mely előtt az idegen országok vagy hegyek determinatívuma 
áll. Első írásos említése III. Totmesz korából (Kr.e. 15. sz.) származik egy 
listán, de a Kr.e. 13. századi Anastasi Papyruson is szerepel, mely Merneptah 
fáraó idején keletkezett.8 

Gyakran nevezték azonban azt a területet Śē‛îrnek, melyet az Amarna-
levelekben is használtak: KUR. ḪA Še-e-riKI formában, mely a Śē‛îr hegyet 
jelenti. Ez a hegység a Wādī ‛Arabâ keleti oldalán fut a Holt-tenger és a Wādī 
al-Ḩasā térségétől az Aqabai-öbölig.  

A terület lakosságát az egyiptomi újbirodalom idején keletkezett szö-
vegek šȝśw-nak nevezik, melynek pontos jelentése ismeretlen, de összefüg-
gésbe lehet hozni a šȝś igével, így azt jelentheti, hogy nomád, átutazó. III. 
Amenhotep idejéből származik (Kr.e. 14. sz.) az ‛-y-n Šȝśw (azaz a saszuk 
forrása) nevű hely említése, melyet az Amarna-levelekben szereplő URUE-ni-
ša-si20 vagy URUE-ša-sí formában említenek.  

Ézsaú nevének etimológiáját tekintve – melyet részletesebben most 
nem tárgyalnék – ezt a kifejezést találhatnánk az egyik lehetséges megoldás-
nak. 

Szintén egyiptomi forrásokban találkozunk a tȝ šȝśw ś‛r šȝśw ś‛r kifeje-
zéssel, mely azt jelenti, hogy a „Saszuk hegye: Śē‛îr”. Ez alapján pedig két 
dologra következtethetünk: először, a saszuk és az edomiták ugyanaz a nép-
csoport, vagy pedig a saszuk az edomiták előtt lakták azt a területet, melyet az 
edomiták később elfoglaltak.  

A saszu népcsoport és az edomiták kapcsolatáról további érdekes in-
formáció az a tény, miszerint a saszuk vezetőinek nevében megtalálható a    
qȝ wś és qȝ wṯ formula II és III. Ramszesz idejéből, mely az edomiták által 
imádott istenre, Qôsra utal, több uralkodójuk is viselte nevében teofórikus 
elemként az isten nevét az asszír és babiloni feliratok tanúsága szerint. Ebből 
két dologra lehet következtetni: vagy arra, hogy a saszuk vallási hagyománya-

                                                                                                                                    
the Iron Age – Historical and Topographical Researches, Uitgeverij Peeters en Department Oosterse 
Studies, Leuven–Paris–Dudley, 2006. 361–365., MACDONALD, B.: Edom. In: The International 
Standard Bible Encyclopedia, Revised, 2. Eds. BROMILEY, G. W., ERDMANS William B. Grand 
Rapids, Michigan, 2002. 18–21., DIJKSTRA, M.: Esau– עשו in: Dictionary of Deities and Demons in 
the Bible2 . Eds. VAN DER TOORN, K.–BECKING, B.–VAN DER HORST, P. William B. Eerdmans 
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1999. 306., HÜBNER, U.: Esau (Person). In: The 
Anchor Bible Dictionary, 2. Ed. FREEDMAN, D. N. Doubleday, New York, 1992, 574–575., KNAUF, 
E. A.: Qôs – קוש In: Dictionary of Deities and Demons in the Bible2. Eds. VAN DER TOORN, K.–
BECKING, B.–VAN DER HORST, P. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
Michigan, 1999. 674–677. 
8 Részletesen lásd: BARTLETT, J. R. 1989. 77. 
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it vette át és követte a későbbi edomita nép is; vagy pedig arra, hogy a saszuk 
és az edomiták között valamiféle kontinuitást kell feltételeznünk. 

Ezeket a kérdéseket most nem is szeretném megválaszolni, csupán fel-
hívni a figyelmet arra, hogy Ézsaú, Edóm földje és a Szeír között a közös 
nevezőt a Bibliában nem szereplő saszu nép adja. De róluk most terjedelmi 
okokból többet nem szólok.9 

Szeír neve az Ószövetség legrégebbi szövegeiben fordul elő, mint 
Yahweh otthona.10 

Edóm és Szeír neve láthatóan igen régi Biblián kívüli forrásokban is 
létezett, így a probléma – honnan vette a nevét ez a két hely – már a korai 
időszakban, Izrael népe történetének korai szakaszában, az un. főnökség ide-
jén – Bírák kora – aktuális lehetett. Vannak olyan kutatók, akik feltételezik, 
hogy ez az eredet-elbeszélés, illetve a Genezis 36 – Ézsaú családfája és az 
edómi törzsfők listája) nem is izraelita eredetű, hanem edómita szájhagyo-
mány lenne.11 

Jákob neve kapcsán óbabiloni neveket és egy hyksos-uralkodó nevét 
szokás megemlíteni, mint párhuzamot, azonban a kifejezés etimológiája a 
babiloni szövegek alapján más: (Isten) meg fog menteni / meg fog őrizni. Az 
itt található népi etimológia az elsőszülöttség kérdésével operál, az elsőszü-
löttnek járó atyai áldás birtoklás polémiáját eleveníti fel, egy másabb aspek-
tusból, mint a harmadik – lencsefőzelékes – történet. 

Ézsaú születése kapcsán elhangzó szavakból hiányzik az Edóm-ellenes 
polémia hangja. Moáb és Ammón születése történetébe azért sikerült a szer-
zőknek „egy kis tisztátalan-hangulatot” csempészniük, de jelen esetben ez 
hiányzik. Ennek az oka vagy az lehet, hogy kezdetben a két nép nem volt 
egymás ellensége, vagy a történet Edómra vonatkozó része nem is Júdából 
ered. Ennél a pontnál kellene R. H. Pfeiffer szellemét megidéznünk, aki a 
kutatás-történetet megajándékozta az S-forrással. S, mint Seirite vagy 
Southern.12 De nem szeretnék nagyon elkanyarodni a témától. 

                                                           
9 GIVEON, R.: Les Bédouins Shosou des Documents Égyptiens, E. J. Brill, Leiden, 1971. 219–258., 
BARTLETT J. R. 1989. 76–82. 
10 V.ö. Deut. 33:2, Bír 5:4. 
11 Lásd pl. R. H. Pfeiffer álláspontját. 
12 Ennek értékeléséről lásd:: ALBRIGHT, W. F.: Introduction to the Old Testament by Robert H. 
Pfeiffer. Journal of Biblical Literature, 61. 2. 1942. 111–126., MUILENBURG, J.: Pfeiffer’s 
Introduction to the Old Testament. Journal of Bible and Religion, 10. 1 1942. 39–41. 
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Justin Kelley,13 Ernst Axel Knauf14 és Karel van der Toorn15 kutatásait 
is érdemes lenne felidézni, akik Yahweh déli eredetéről érdekes elméletet 
dolgoztak ki, melyben közös, hogy a Júdai–Edómi kapcsolatokat a korai idő-
szakban sokkal szorosabbnak és barátságosabbnak láthatjuk, mint azt eddig 
hittük, ám ez megromlott, s később Júda már az Izraellel való rokonságot 
kereste. Idő hiányában részletek tárgyalásába nem bocsátkoznék, de érdekes-
ség képen fontosnak tartottam ezt itt megemlíteni. Erre a korai közös együtt-
élésre, sőt akár közös vallási tradícióra Andrew Dearman is kitér Edóm vallá-
sának elemzése kapcsán.16 

Az első aitiologikus történetet, ahol ellenségeskedésről, hatalmi rivali-
zálásról, sőt alá-fölérendeltségről van szó, tehát már a vetélkedő királyságok 
korába, azaz az érett Vaskorba datálandó. 

A harmadik történet– a negyedik beépített történetet figyelmen kívül 
hagyva – azonban már egy morális kérdéssel operál, azaz legitimálja azt a 
történetet, ahol Jákob csellel szerezte meg az áldását – feltehetően valamilyen 
Edóm és Júda közötti politikai összetűzésre utalhat. De ez a szakasz – erede-
tére nézve – jóval későbbi kell, hogy legyen, mint az első kettő. 

A második történet lehet a legrégebbi s a polémia tekintetében a „leg-
ártatlanabb”. 

Az első történet tehát már az egymással harcoló királyságok kora. Itt 
nyilván a zsidó szupremáciára kell gondolni. Ez a dávidi birodalomban illetve 
Salamon idején valósult meg először. Később, Amacjá foglalta el az edomi 
Szelát, s tette júdai kolóniává. Ezután Jórám próbálkozott még, de sikertele-
nül, hogy uralma alá hajtsa Edóm országát. Talán ezekre az időkre utal a szö-
veg? És talán Amacjá kora az, amikor a szöveg keletkezett? 

Mindenesetre megjegyezném, hogy Bálám klasszikus próféciájában 
Jákob csillaga Edómot és Szeírt is birtokba veszi, sőt ki is írtja a menekülőket 
(lásd Dávid parancsnoka, Joáb mészárlását).A harmadik történet viszont már 
morálisan is megítéli Ézsaút és rajta keresztül az edomitákat. Ennek az oka 

                                                           
13 KELLEY, J.: Toward a New Synthesis of the God of Edom and Yahweh. Antiguo Oriente, 7. 2009. 
255–280. 
14 KNAUF, E. A.: Yahwe. Vetus Testamentum, 34. Vol. 4. 1984. 467–472., KNAUF, E. A. 1999. 674–
677. 
15 VAN DER TOORN, K.: Yahweh. Dictionary of Deities and Demons in the Bible2. Eds. VAN DER 

TOORN, K.–BECKING, B.–VAN DER HORST, P.. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, 1999. 910–919. 
16 DEARMAN, J. A.: Edomite Religion. A Survey and an Examination of Some Recent Contributions. 
In: You Shall Not Abhor an Edomite for He is Your Brother – Edom and Seir in History and Tradition. 
Ed. EDELMAN , D. V. Scholar Press, Atlanta, Georgia, 1995 (Archaeology and Biblical Studies, 3.) 
119–136. 
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valahol ott lehet, ahol a prófétai hagyomány is határozottan gyűlölettel szól 
már a déli szomszédról. 

De mindennek bemutatása egy külön előadás témája lenne.17 

                                                           
17 Erre a külön előadásra sor került 2013. február 1-én, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittu-
dományi Doktori Iskola által szervezett Conferentia Rerum Divinarum 4. alkalmával, Edóm bűne 
címmel. 



 
 
Gilányi Magdolna 

SZERZETESI EGYENL ŐSÉG – A NYULAK -SZIGETI DOMONKOS 

APÁCAKOLOSTOR BELS Ő VISZONYRENDSZERE AZ ÁRPÁD-KORBAN  
 
Aron Gurevics Az individuum a középkorban című ismert munkájának 1. 
fejezetében a hohenburgi kolostor apácáinak ábrázolásait idézi meg. Észrevé-
tele szerint, a Hortus deliciarum című művet illusztráló apácaportrék egysí-
kúsága ellenére a mű szerzője, Herradis von Landsberg apátnő az individuu-
mot „valami másban látta”.1 A látszólag (külső megjelenésükben) 
egyéniségüktől, koruktól megfosztott személyek – egy szerzetesi közösség 
tagjaiként – egy monasztikus eszme megvalósulásai. Szent Ágoston regulájá-
ban olvasható premisszát idézve: „El őször is azért gyűltetek össze, hogy 
egyetértésben lakjatok a monostorban, és egy szív, egy lélek legyetek Istent 
keresve.” 

A „Múlt nélkül nincs jövő” – Egyén és közösség történelmi távlatban 
tematikájú konferencián (Debreceni Egyetem, 2013. november 15–16.) tartott 
előadásomban – a teljesség igénye nélkül – olyan forráscsoportokat (illetve 
ezzel összefüggésben tudományterületeket) igyekeztem bemutatni, amelyek 
árnyalhatják a nyulak-szigeti domonkos apácakolostor kapcsán felmerülő 
képet, vagyis túllépve a külvilág felé mutatott egyformaságon, az egye-
di/egyéni jellemzőkre adnak példát. Jelen írásomban ezeket a (rész) eredmé-
nyeket rögzítettem.2 

 
A BIRTOKLÁS KÉRDÉSE: A SZERZETESI REGULA (PRAECEPTUM) ÉS A RENDI 

KONSTITÚCIÓK 
Az egyenlőség megvalósulásának talán legfontosabb kérdése, hogy ezeket az 
eszméket hogyan lehet megvalósítani társadalmi keretek között. A vagyoni 
egyenlőség elveit megtaláljuk a Szent Ágostonnak tulajdonított, eredetileg a 
hippói közösség számára írt regulaváltozatában. A Praeceptum (Regula ad 

                                                           
1 GUREVICS, Aron: Az individuum a középkorban. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2003. 9. (Európa 
születése) 
2 A vizsgálatot (ahogy a címben is jeleztem) az Árpád-korra korlátoztam, így a kolostor alapításától 
számított 38 év (1252–1290) csupán betekintést nyújt a középkor végéig jelen levő közösség életébe. 
Kutatásom során segítséget jelentett Implom Lajos (1903–1969) a Rend feloszlatása előtti utolsó 
tartományfőnök (1946–1950) kéziratban maradt műve, az Adatok a Szent Domonkos-rend magyaror-
szági tartományának történetéhez (lelőhely: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár). Külön 
köszönettel tartozom Zágorhidi Czigány Balázsnak, aki a kéziratot rendelkezésemre bocsátotta. 
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servos Dei)3 három alkalommal foglalkozik a birtoklás kérdésével. Először (a 
regula szerkezete szerint) a közös élet alapelveinek tisztázása során (I/3–7.), 
illetve a monasztikus élet sajátos összetevőinek (III/3–4.) jellemzésekor. Majd 
a regula utolsó harmadában (IV/11.)  A regula szabályai között két olyan eset 
leírását találjuk, amikor a megszegés következményei is meghatározottak. Az 
egyik az ún. „merész tekintet” vétke, a másik, ha a testvért rajtakapják, hogy 
titokban levelet, ajándékot fogad el. Ekkor a vétkes testvér az elöljáró vagy az 
idősebb testvér ítélete alá esik. Ez utóbbi párhuzamát nem találjuk a szigeti 
apácák számára készült Birk-kódexben.4 
 
 
 
Praeceptum (IV/11.)5 Szent Ágoston regulája6 

  

Quicumque autem in tantum Ha azonban valaki már annyira  

 progressus fuerit malum, jutott a rosszban,  

ut occulte ab aliqua  hogy egy nőtől (férfitől)  

litteras uel quaelibet munuscula accipiat, titokban levelet vagy valami ajándékot elfogad,  

si hoc ultro confitetur, de ezt önszántából bevallja,  

parcatur illi et oretur pro illo; bocsássanak meg neki és imádkozzanak érte;  

si autem deprehenditur atque conuincitur, ha viszont rajtakapják és bizonyíthatják,  

                                                           
3 A Praeceptum kritikai kiadása: VERHEIJEN, Luc: La Règle de saint Augustin. I. Tradition 
manuscripte, II. Recherches historiques. Etudes Augustiniennes, Paris, 1967., illetve legújabban: 
LAWLESS, George: Augustine of Hippo and his Monastic Rule. Clarendon Press, Oxford, 1987. (Jelen 
írásomban a Lawless-féle változatot vettem alapul; a főszövegben jelölt szerkezeti egységek is utóbbi 
kiadás felosztását követik.) 
4 A Birk-kódex Váczi Pál fordításában közölte a domonkos apácák számára betartandó ágostoni 
szabályokat. A 4 levélből álló, 1474-ből származó töredék 1a oldalának 8. sorától a 38. soráig, az 1b 
18. sorától 28. soráig tartó részletet vetettem össze a Lawless-féle kritikai kiadás vonatkozó részeivel, 
illetve a Praeceptum magyar fordításával. (A Birk-kódex regulaváltozat és a kritikai kiadás eltéréseire 
nem térek ki részletesen, mert ez a Praeceptum hagyományozódásának a kérdését vetné fel. Ugyanis a 
legkorábbi, 6. század végére, 7. század elejére keltezett párizsi kézirat után 1000 k. emelkedik meg 
számottevően a fennmaradt kéziratos másolatok száma. Mindenesetre a szövegváltozatok nagy számá-
ra következtethetünk abból is, hogy már az 1244. évi budai domonkos nagykáptalan elrendelte az 
egyházi könyvek és a regula javítását.) 
Birk-kódex 1474. Az emlék hasonmása, betűhű olvasata és a latin megfelelője. Bev. PUSZTAI István. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. 46, 48, 52, 54. (Codices Hungarici, V); Szent Ágoston regulája. 
Ford. Puskely Mária. Szent István Társulat, Budapest, 1992. 38, 40, 44, 46, 74. 
5 LAWLESS, G. 1987. 92. 
6 Szent Ágoston regulája. 1992. 100. 
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secundum arbitrium presbyteri uel   
                    praepositi  akkor az idősebb testvér vagy az elöljáró ítélete szerint 

grauius emendetur.  nagyobb szigorral büntessék meg. 
 
Miután 1216-ban a rendalapító Szent Domonkos az ágostoni regulát je-

lölte meg közösségi alapszabályként, utóda, Szászországi Boldog Jordán 
(1222–37) – Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum cmű műve tanúsá-
ga szerint – néhány szigorúbb konstitúcióval egészítette ki ezt, hangsúlyozva, 
hogy birtokadományokat a Rend kolostorai nem fogadhatnak el.7 A vita 
apostolica elve ellenére a Rend korai történetétől kezdve dokumentáltak a 
felmentések a Praeceptum és a konstitúciók vagyoni pontjainak rendelkezései 
alól. 

 
A LEGENDA VETUS INDIVIDUUM -SZEMLÉLETE 
A Margit-legendák körüli értelmezése mai napig a kutatása előterében van.8 
A Szent Domonkos Rend bolognai levéltárának „A” jelzésű kéziratos kódexe 
őrizte meg legrégebbinek tartott Margit legendát, a Legenda vetus-t.9 A Bőle 
Kornél által Legenda fratris senioris-nak nevezett, vlsz. Marcellus által le-
jegyzett, tehát az 1270-es évekre datálható legenda kevés információval szol-
gál Margit apácatársait, illetve a kolostort segítő frátereket illetően.10 

Annak ellenére, hogy Lovas Elemér feltevése szerint, Marcellus saját 
értesülésein kívül az első szentté avatási jegyzőkönyvet is felhasználta mun-
kája során, a legenda textus kapcsán a következő észrevételek tehetők. Az 
Árpád-házi királylány magisztrája [Olympiades] neve nem hangzik el, helyet-
tes használt kifejezések: magistra sua religiosa matrona nobilis, magistra sua 
nobilis matrona, mater. A Legenda vetus Margit társnőit a keresztnevek mel-
                                                           
7 JORDANUS DE SAXONIA : Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. In: Monumenta Historica 
Sancti Patris Nostri Dominici. Ed. Scheeben, H. Roma, 1935. (Monumenta Ordinis Fratrum 
Praedicatorum Historica, 16) (Magyarul: SZÁSZORSZÁGI BOLDOG Jordán: Könyvecske a Prédikáto-
rok Rendjének kezdeteiről. Ford. Deák Viktória Hedvig. Ordo Fratrum Praedicatorum Provincia 
Hungariae, Lakitelek, 1995.) 
8 Legújabban: M. NAGY Ilona–VARGA Teréz: Árpád-házi Szent Margit legenda vetusának szövegki-
adásáról. A magyar nyelvű Margit legenda tanulsága. Irodalomtörténeti Közlemények, 116. 2012. 
593–605. 
Az alapvető bibliográfia ismertetésétől eltekintek, azonban szeretném kiemelni a Debreceni Egyetem 
projektjét, mely létrehozta „A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára” adatbázisát. [Online: 
http://deba.unideb.hu/deba/Margit-legenda_Szent_Margit_elete_ 1510/kezdo-oldal.php – 2013. már-
cius 21.] 
9 A Legenda vetus 1937-es, Bőle-féle kiadása: Vita beate Margarite de Ungaria Ordinis 
Predicatorum. In: P. BŐLE Kornél: Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye és a legősibb latin 
Margit legenda. Stephaneum, Budapest, 1937. 17–43. 
10 LOVAS Elemér: Árpád-házi Boldog Margit élete. Szent István-társulat, Budapest, 1940. 
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lőzésével jelöli: sorores, sororum suarum ducissarum, sorores sociel, alie 
sorores, sorores seniores. Ugyanez tapasztalható a kolostor körül szolgáló 
domonkos testvérek megnevezésekor: frater ordinis minorum, frater 
provincie, nos plures fratres seniores, provincialis; ugyanakkor többet név 
szerint is említ: fratres umberthus, magister ordinis frater Ioannes, frater 
Johannes natione Spalatamensis, frater albertius. 

 
A NYULAK -SZIGETI APÁCAKOLOSTOR DOMONKOS IRÁNYÍTÁSA 
IV. Béla leánya, Margit számára a Nyulak-szigetén alapított kolostor irányítá-
sát a domonkos testvérekre bízta.11 A szigeti monostor kivételesen domonkos 
testvérek felügyelete alatti működését a firenzei nagykáptalan engedélyezte 
(1257). V. Ince a kolostort „különleges védelmébe” vette, a rendház ügyeinek 
intézésére egy domonkos atyát rendelt, aki „Isten és Boldog Ágoston szabá-
lya, s a domonkos institúciók szerint a kolostor számára rendeltetik, ott örök 
időkre sértetlenül tiszteltessék.”12 

A domonkos irányítás egyértelmű volta mellett érdekes kérdéseket vet 
fel, ha a közösség domonkos voltát vizsgáljuk. Az oklevelekben előforduló 
elnevezések között néhány különlegesebb esettel számolhatunk;13 erre szolgál 
például az adománylevelek egy csoportja, mely a donatiót nem a közösség-
nek, hanem a zárda egy magas rangú (királyi származású) tagjának és általa a 
többi nővérnek adja. IV. Béla által elrendelt néhány adomány esetében olvas-
ható néhány címzés: charissima filia nostra, et sorores aliae dictae Ecclesia 
Beatae Virginis (szigeti jobbágyok felmentése adózás alól, 1265); ad 
petitionem domine Margarete karissime filie nostri […] claustrum Ecclesie 
Beate Virginis de Insula (udvarhelyiség az apácák Miklós nevű tisztjének, 
1267); domina Margareta karissima filia nostra de claustro sororum Beate 
Virginis de Insula (Ecclesie Beate Virginis de Insula) (Szalonta-Szakálos 

                                                           
11 IV. Béla 1259. évi alapító- és adománylevelében így fogalmaz: „hajlékot (coenobium) alapítottunk, 
melyet az Isten előtt kedves Igehirdető Testvérek Üdvös vezetése kormányozzon és az ő tanításaik és 
irányítsanak.” Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) Diplomatikai Levéltár (= 
DL) 492. 
Az uralkodói alapítás lehetett a hátterében, hogy IV. Sándor pápa – a rendi konstitúciók ellenére – 
engedélyezte a rendház építését. MNL OL DL 489, 490. (1259. október 3.) 
12 „[…] vt vnus Canonicus qui secundum Deum et B. Augustini regulam, atque institutionem FF. 
Praedictorum pro eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus 
inuiolbiliter obseruetur. […]” 
MNL OL DL 942 (1276. május 20.) 
13 Ezek közül néhány példát emeltem ki, szem előtt tartva, hogy az általános gyakorlat a Boldogasz-
szony kolostor szókapcsolat használata, a különösen az alapítás körüli időszakban a Duna-szigetén 
vagy Nyulak-szigetén levő (domonkosoknak alávetett) apácák klastroma elnevezés (nyulak-szigeti 
Szűz Mária apácáinak – monialibus S. Mariae de insula leporum). 
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helység adományozása, 1267); domina Margareta karissima soror nostra, et 
alie domine sorores de Insula Sancte Marie (Vajszló adománylevele, 1268). 
IV. László testvére, Erzsébet esetében hasonló eljárást tapasztalhatunk: 
possesionum Monasterij Beate Virginis de Insula; verbo domine E. karissime 
sororis nostre, et sororum de Insula prenotata (V. István adományának meg-
erősítése – Ilbu szigete, 1275); Insula Beate Marie Virginis nuncupatur; 
contulimus et concessimus domine Elysabeth karissime sorori nostre, ac 
omnibus dominabus, sororibus videlicet Monasterij Beate Virginis in eadem 
insula (Nyúlsziget adományozása, 1276). 

A domonkos testvérek már a vizsgált időszakban is több funkciót láttak 
el. Domonkos testvér volt a Boldogságos szűz tiszteletére szentelt templom 
sekrestyése, az apácák gyóntatója és az oktatást végző testvér is. A gazdasági 
ügyek intézéséért a procurator, az ügyvivő volt a felelős. Utóbbi mellett a 
tisztek (officiales) és világi ügyintézők jártak el. A procuratorok és tisztek 
egy részének nevét az oklevelekből ismerjük.14 Feltételezhető, hogy a testvé-
rek adott ügyhöz sem kötődtek, pl. Tárnok földje körüli perben, ugyanabban 
az évben (1280) Pál és Bertalan comes két külön alkalommal képviselte az 
apácákat. Az oklevelek tanúsága szerint az comes vagy officiales domonkos 
testvérek jelentek meg peres ügyek ítélethozatalakor, az uralkodó a nemesi 
adományokat az ő jelenlétükben erősítette meg, ugyanígy szerepelnek a budai 
káptalan bizonyságleveleiben is. Részt vettek határjárásokon, intézték a bir-
tokvételeket. Az alapítástól kezdve a következő nevek fordulnak elő ebben a 
funkcióban: Miklós, István, Péter, Marcellus, Bertalan, Mihály. 
 

A RÉGÉSZETI ADATOK TANÚSÁGA 
A fenti rövid fejezetek alapján sem elhamarkodott kijelentés, hogy az apácák 
és a domonkos atyák között szoros, talán mindennapos kapcsolat lehetett. 
Ennek mélyebb elemzése, illetve a kutatás időbeli kiterjesztése adhat választ e 
kapcsolat változásaira, melynek lezárását II. Pius In eminenti kezdetű bullá-
ját15 (1459. február 21.) jelentette. Ezzel a kolostor közvetlenül a Szentszék 
joghatósága alá került, a lelki ügyekért továbbra is egy, a tartomány generáli-
sa által kinevezett vikárius felelt. Azonban a kolostor alapításától kezdve az 
írott források gyakran említik a domonkosok házát, ami régészetileg is ada-

                                                           
14 A vizsgált időszakban András, Péter, Miklós, Ágoston, Pál, Bereck, Ivánka, Ciprián és Tamás 
testvéreket nevezték meg mint procuratorokat. Feltételezhető, hogy a procurátori teendőkkel nem 
egy-egy alkalommal bízták meg a testvéreket, hanem állandó funkcióról volt szó, amire olykor két 
testvért is kijelöltek. Ugyanígy működhetett ez a tisztek esetében, akik az 1270-es évektől kettesével 
töltötték be a funkciót. 
15 MNL OL DL 15226. 
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tolható. Az 1996 és 2002 között folyó ásatások alkalmával vált világossá, 
hogy a fráterek háza a templomtól északra, az északi kolostorkert területén 
feltételezhető (1. ábra).16 Az épület teljes körű feltárása nem történt meg. 

További, témánk szempontjából érdekes adatokat nyújthat a kolostor 
temetkezési helyének vizsgálata. A kolostor romjainak az 1838-as árvíz kap-
csán történt felfedezése éppen ezzel hozható összefüggésbe, hiszen e „laikus” 
(nem tudományos) feltárás hozta felszínre a templom hajójában levő sírokat 
(2. kép).17 Az egyik sírhelyet a leletegyüttes miatt (korona, pénzdarabok, 
arannyal hímzett öltönydarabok) kezdetben tévesen vélték Szent Margit, illet-
ve V. István temetkezési helyének; sajnos, e tárgyak egy része nem sokkal 
később „elveszett”; csupán a korona őrződött meg (3–4. kép). A feltáró Toszt 
József nádori főkertész elmondása szerint a karban további 20 sírt találtak, 
ennek egy része márvány volt (sírmellékleteiben ékszerekkel); a 40 kiállított 
koponyát Toszt végül tömegsírba temetette.18 

A apácák temetkezésénél indokolt elidőzni, hiszen a sírmellékletek 
alapján követhető volna az apácaközösség társadalmi összetételének változása 
(különösen az Árpád-kor utáni időszakban), egy-egy esetben az esetleges 
azonosítás, amire kísérlet történt a korona lelőhelyének esetében.19 

A kolostor területén ugyan feltételezhetünk más tárgyi leleteket; a töb-
bi épületet érintő műemléki kutatások során (amit 1923-ban Lux Kálmán, 
majd 1937–38-ban Lux Géza, végül 1952 és 1962 között Feuerné Tóth Rózsa 
végzett),20 elsősorban kőfaragványok kerültek elő. A szintemelést szolgáló 

                                                           
16 Kovács Eszter főrégész (Budapesti Történeti Múzeum) szóbeli közlése. 
17 A leletek legkorábbi ábrázolására vonatkozóan, lásd: Magyar hajdan és jelen élethű rajzolatokban 
magyarázó szöveggel. Kiadja Szerelmey Miklós. Beimel, Pest, 1847.  A domonkos kolostor romjairól 
szóló első tudományos közlés jóval későbbi, lásd: Ifj. KUBINYI  Ferenc: Margitsziget műemlékei. 
Archeológiai Közlemények, 1861. 2. sz., 1–25. (Képanyag: I. Margitsziget műemlékei I–IV. tábla. 
Monumenta Insulae S. Margaritae Budae in Hungaria. Képatlasz az Archeológiai Közlemények II. 
kötetéhez. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Archeologiai Bizottmánya. LIV. képtáblával. 
Emich, Pest, 1861.) 
18 KUBINYI  F. 1861. 21–22. 
19 A helyzetet nem csupán az 1838-as ásatás szakszerűtlen volta nehezíti, hanem az is, hogy a kolostor 
területén többször létesítettek a 17–18. század folyamán katonai tömegsírokat. Kovács Eszter főrégész 
szerint az apácák temetkezési helyének – a ciszterci mintájú építkezés szabályait – a zárda területén 
kívül kellett lennie. (A – Lux Géza megállapítása alapján – ciszterci iskolázottságú építőműhely 
munkálatait a szakirodalom azóta is elfogadottnak tartja. Vö. LUX Géza: Ujabb ásatások a Margitszi-
geten. Technika, 1938. 6. sz., 204–213, 208. 
20 A margitszigeti ásatások legfontosabb szakirodalma: LUX Kálmán: A szentmargitszigeti domonkos-
rendi apácakolostor romjai. Élet, 1923, 6–7. sz., 122–128; LUX G. 1938., FEUERNÉ TÓTH Rózsa: 
Középkori hypocaustum a Margitszigeten. Budapest Régiségei, 20, 1963, 427–4461., Uo.: V. István 
király sírja a margitszigeti domonkos apácakolostor templomában. Budapest Régiségei, 21, 1964, 
115–129., Uő.: A margitszigeti domonkos kolostor. Budapest Régiségei, 22. 1971., 245–269, IRÁSNÉ 

MELIS Katalin: Régészeti adatok a budapesti 11−13. századi királyi udvarhelyek kutatásához. Buda-
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feltöltések cseréptöredékei kapcsán felmerült az egyéni használatú edények 
kérdése. Az 57 megjelölt cserépen (13. sz. vége–14. sz. eleje) ismétlődő be-
karcolt jelek (kereszt motívum) azonban csupán arra szolgált, hogy az apácák 
edényeit elkülönítsék.21 

Rövid írásomban és előadásomban arra szerettem volna rámutatni, 
hogy egy rövid, néhány évtizedes periódus vizsgálata kapcsán számos for-
rás(típus) bevonása lehetséges (és szükséges). Az egyéni és közösségi lét 
számtalan mozzanata feltárható (és feltárásra vár), mely történések, ha koruk-
ban nem is bírtak országos jelentőséggel, egy kontemplatív apácaközösség 
mindennapjait alapvetően határozták meg. 

 
 

KÉPMELLÉKLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ábra 
A margitszigeti domonkos apácakolostor alaprajza (rajz: Kuczogi Zsuzsanna) 

(„Látjátok feleim” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos 
Széchényi Könyvtár Kiállítása 2009. október 29–2010. február 28. Szerk. MADAS Edit. 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009. 321.) 

                                                                                                                                    
pest Régiségei, 33. 1999. 291−312., Uő.: A Budapest Margit-szigeti domonkos apácakolostor pusztu-
lása a 16−17. században. Budapest Régiségei, 38. 2004. 107−120. 
21 Egy cseréptöredék kapcsán merülhet fel, hogy a hosszú szárú kereszthez kapcsolódó szív alak, 
illetve az R betű címerelemet jelent. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Karcolással jelölt középkori cserepek a 
margitszigeti domonkos apácakolostor területéről. Budapest Régiségei, 37. 2003. 79–90., 82–83. 
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2. ábra 

A templom alaprajza, 1861 (rajz: ifj. Kubinyi Ferenc) 
(Margitsziget műemlékei i. m. IV–V. tábla) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. kép 
„A margitszigeti templom düledékei közt lelt korona” 
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2. kép 

A margitszigeti korona, 1890-es évek 
(Klösz György felvétele, BFL XI, felv. sz. 334.) 

 
 



 
 
Hajdufi Orsolya 

AZ 1921-ES ANGOL–ÍR EGYEZMÉNY A BRIT POLITIKA 

SZEMSZÖGBŐL
∗∗∗∗ 

 

Az 1921-es Angol–Ír Egyezmény megkötéséig rögös út vezetett a brit szige-
teken. Számos politikai és katonai összeütközésre került sor az ír függetlensé-
gi háború idején és azt megelőzően is, mind az írek és a britek között, mind az 
ír nemzeten belül. Politikai, ideológiai, vallási és gazdasági érdekek összecsa-
pása és sok-sok éves szabadságküzdelem eredménye öltött testet az egyez-
mény hasábjain. A brit birodalmi politikában kényes kérdés volt az írek ügye, 
melyről a Westminsterben sokszor szerettek volna elfelejtkezni. Az írek füg-
getlenségi harca, vagy más néven az angol–ír háború eseményei, az IRA ki-
tartó gerilla hadjárata, valamint kiválóan működő kémhálózata, szép lassan 
kifárasztották a megszálló hatalmat. A brit kormánynak rá kellett döbbennie, 
hogy nincs más út, mint a tárgyalásos megegyezés vagy egy totális háború, 
mely még súlyosabb véráldozatot követelne. 

A következőkben az irányadó brit politika álláspontját és annak alaku-
lását szeretném bemutatni. Rá szeretnék világítani arra a folyamatra, hogyan 
jutott el a brit vezetés a ki nem mondott háborútól és a felfegyverzett milíciák 
alkalmazásától az 1921 nyarán megkötött tűzszüneti megállapodásig, majd az 
Egyezmény megkötéséig. Ezen felül az 1921-es tárgyalások brit delegációja 
által követett irányelvek, valamint az írek pszichológiai győzelmének vélt 
vagy valós hatása áll vizsgálódásom középpontjában. 

Kérdéseim megválaszolásához nagy segítséget nyújtott számos tanul-
mány, mely az általános brit–ír viszonyt vizsgálja a korszakban, mint például 
Gabriel Doherty munkája, John Ainsworth a brit biztonság politikáról szóló 
írása, vagy Eamonn T. Gardiner elemzése a dublini brit közigazgatás és Lon-
don viszonyáról. Továbbá, rendelkezésemre álltak David Lloyd George brit 
miniszterelnök és Eamon De Valera ír elnök 1921-es levelezése, egyéb, a 
korszakban elhangzott politikai beszédek átiratai, valamint az Angol–Ír 
Egyezmény végleges és az elfogadását megelőző változatainak szövege. 

A huszadik század eleji ír szabadságküzdelmek, vagy ahogy az utókor 
emlegetni szokta, az angol-ír háború, tulajdonképpen egy olyan fegyveres 
összecsapások sorozata, melynek során a szembenálló felek nem üzentek 
hadat egymásnak. A fegyveres konfliktus kezdetét hivatalosan egy 1919. 

                                                           
∗ A tanulmány megírását és a kötet szerkesztésében való részvételt a Nemzeti Kiválóság Program, 
Apáczai Csere János Doktorandusz Önsztöndíj (PIG-2012-13276) pályázata támogatta. 
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januári esethez szokás kötni, melynek során az IRA néhány tagja rajtaütött 
egy konvojon Soloheadbegnél és két rendőr életét vesztette.1 

Ebben az időszakban építi ki az 1918-as választásokon Írországban fö-
lényes győzelmet arató Sinn Fein2, azaz Mi Magunk, elnevezésű ír nemzeti 
párt a kettős kormányzás rendszerét. A Dublin Castle-ben székelő, hivatalos 
brit hatóságok mellett kiépül egy árnyékkormány és közigazgatás. Megalakul 
az ír nemzeti parlament, a Dáil Eireann, melyet Eamon De Valera irányít, 
valamint helyi bíróságok, nemzeti kincstár is szerveződik. A nemzeti oldal 
fegyveres erejét pedig az IRA, azaz az Ír Köztársasági hadsereg biztosítja.3 
Az IRA egy olyan gerilla taktikát alkalmaz, melynek célja a brit hatóságok és 
az Ír Királyi Rendőrség ellehetetlenítése. Sorozatos rajtaütéseket hajtanak 
végre a rendőrség támaszpontjai, valamint különböző alakulataik ellen. Álta-
lánosan bevett gyakorlatnak számított a brit hatóságokkal, illetve rendőrség-
gel együttműködő személyek, valamint azok családtagjainak megfélemlítése 
és az ír társadalomból való kiközösítése. 

Az Írországban fokozódó feszültségre a londoni vezetés válaszlépése 
az Ír Királyi Rendőrség erőinek kibővítése volt. Az ötlet, hogy a rendőrség 
erőit egy volt katonákból álló csoporttal egészítsék ki, tulajdonképpen Íror-
szágból származik. Már 1919. októberében javaslatot tett Sir Ian Macpherson, 
az Írországért felelős főtitkár, a rendőrség kibővítésére, ami végül 1919. no-
vemberérben el is kezdődött. Az újonnan létesült alakulat azonban csak rész-
ben váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A ’Black and Tans’ egységek4 
hírhedtek voltak kegyetlenkedéseikről. Főleg a katolikus többségű ír megyék-
ben terrorizálták a lakosságot a brit korona, a rend és a törvények, valamint az 
igazságszolgáltatás nevében.5 Ezzel tovább mélyítve a problémát, csak fokoz-
ták a térségben a feszültséget és még jobban ellehetetlenítették a rendőrség és 
a brit hatóság munkáját. 

Az Ír Királyi Rendőrség militarizálása nem ért véget a ’Black and 
Tans’ csapatok színrelépésével. Sir Winston Churchil, ekkor a háborúért fele-

                                                           
1 COOGAN, Tim Pat: The I.R.A. Fontana, London, 1980. 42. 
2 FITZPATRICK, David: Politics and Irish life, 1913–1921: provincial experience of war and 
revolution. Cork University Press, Cork, 1998. 122–123. 
3 MITCHELL, Arthur: Revolutionary government in Ireland: Dáil Éireann, 1919–22. Gill & 
MacMillan, Dublin, 1995. 138. 
4 Brit hatóságok képtelenek voltak elegendő embert toborozni Írországban az Ír Királyi Rendőrség 
bővítésére, így jött létre a Black and Tans, amelynek tagjait Angliában, főként volt katonák közül 
verbuválták. BECKETT, James Camlin: The making of modern Ireland, 1603–1923. Faber, London, 
1966. 447. 
5 AINSWORTH, John: British Security Policy in Ireland, 1920–1921: A Desperate Attempt by the 
Crown to Maintain Anglo–Irish Unity by Force. 2. Online: http://eprints.qut.edu.au 
/6/1/British_Security_Policy_in_Ireland.pdf – 2013. április 6. 
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lős miniszterként, aktív részese volt annak a kezdeményezésnek, hogy a rend-
őrség bővítése folytatódjon Írországban. Az 1920. május 11-ei londoni mi-
niszteri konferencián vetette fel Churchill a Segédcsapatok (Auxiliary 
Division) tervét. Az új egység volt katonatisztekből szerveződött és létszám-
ban sokkal kevesebben voltak, mint a Black and Tans, csupán 1500 főből 
álltak.6 Ez a képzettebb és sokkal magasabb fizetéssel rendelkező alakulat 
próbálta a fegyveres erők hatékonyságát növelni. Mivel sem hadüzenetet, sem 
statáriumot nem akartak kihirdetni a brit hatóságok az ír szigeten, így a törvé-
nyesség látszatát fenntartva, az említett rendőri erők leginkább azokban a déli 
megyékben tevékenykedtek, ahol a nemzeti oldallal és az IRA-val folytatott 
háborút nem ismerték el.7 

A két fél közötti harc 1920-ban érte el tetőpontját. Sem a brit hatóság, 
sem a Sinn Fein vezette nacionalisták nem voltak hajlandók engedni. Az IRA 
működését és létét megtorló rendőrségi akciók során házakat égettek fel, bol-
tokat és gazdaságokat romboltak le, valamint akár tárgyalás nélkül végeztek 
ki olyan személyeket, akikről az IRA tagság gyanúja felmerült. 

A folyamatos fegyveres konfliktus mellett a politika volt a küzdelem 
másik fontos színtere. A nemzeti ír vezetők minden erejükkel azon voltak, 
hogy a világ előtt elismertessék országukat, mint szuverén nemzeti államot.8 
Az első világháború utáni szemlélet részben kedvező volt a számukra, hisz a 
kis államok nemzeti önrendelkezéshez való joga ekkor nagymértékben előtér-
be került. Ám a Brit Birodalom az ír kérdést abszolút belügynek tekintette és 
eszerint is kezelte. 

A brit hatóság Ormonde Winter ezredesre,9 a rendőrség helyettes veze-
tőjére bízta az írországi hírszerzés megszervezését. Winter vezényletével egy 

                                                           
6 AINSWORTH, J. 2. 
7 Lloyd George koalíciós kormánya, ingatag politikai helyzetének következtében, nem engedhette meg 
magának, hogy elismerje a birodalom határain belül zajló háborús helyzetet. Így a háború kinyilvání-
tása helyett a rendőri erők militarizálásával, valamint a közvélemény félrevezetésével (miszerint az ír 
felkelők támogatottsága minimális, az I.R.A. tagjai pedig csupán terroristák) próbálták orvosolni a 
kialakult helyzetet. (BECKETT, J. C. 1966. 447.) 
8 Ezzel a céllal utazott Eamon De Valera, az illegalitásban működő, dublini ír parlament miniszterel-
nökeként az Egyesült Államokba. Körútja során nem csupán anyagi támogatókat keresett az amerikai 
ír diaszpóra körében, hanem hivatalos politikai, diplomáciai kapcsolatok kiépítésével is próbálkozott 
Írország szuverenitásának elismertetésért. Míg az előbbi tevékenysége sikeresnek mondható, addig az 
utóbbi végül süket fülekre talált a hivatalos amerikai politikában. (DWYER, T. Ryle: Big Fellow, Long 
Fellow, A Joint Biography of Collins and De Valera. Gill & MacMillan, Dublin, 1999. 72.) 
9 Sokan támogatták a munkásságát az Irish Office-ban, valamint az írországi brit közigazgatás köz-
pontjában, a Dublin Castle-ben. Az IRA komoly ellenfélnek tekintette, melyet mi sem bizonyít job-
ban, mint a 1921 tavaszán küldött fenyegető levelek, valamint az a merénylet kísérlet, melynek során 
súlyosan meg is sérült. Felépülése után, a Királyi Ír Rendőrséggel karöltve folytatta a fegyveres 
nacionalisták elleni harcot. (AINSWORTH, J. 4.) 
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olyan kémhálózatot építettek ki, melynek tagjai hírszerzési tapasztalatokkal 
rendelkező katonatisztek voltak, akiket rendőrségi ranggal látták el. Ennek a 
szervezetnek a felállításával már nyíltan összefonódott a helyi rendőrség és a 
brit hadsereg, ez okozott is nehézségeket, ugyanakkor adott egyfajta plusz 
megbecsülést a hírszerzés tagjainak. Winter ezredes egy speciális osztagot 
hozott létre szervezetén belül, hogy megfigyeljék és minden lehetséges in-
formációt összegyűjtsenek az IRA aktív fegyvereseiről, majd a saját játéksza-
bályaikat követve, likvidálják őket.10 Ez a módszer 1920. november 21-én, a 
’Véres Vasárnap’-ként elhíresült incidensnél fordult a visszájára mindkét fél 
számára. Ezen a napon az IRA egyik egysége 12 ügynököt ölt meg a speciális 
hírszerzési alakulatból. Majd erre válaszul a ’Black and Tans’ csapatai aznap 
délután a Croke Parkban egy focimeccsen a tömegbe lőttek, ahol 12-en meg-
halt és sokan megsérültek a nézők közül.11 

A hírszerzés kiépítése mellett a brit parlament egy új törvény bevezeté-
sével próbálta meg konszolidálni az írországi állapotokat. 1920. augusztusá-
ban fogadták el, majd hirdették ki az Írországi közrend helyreállításáról szóló 
törvényt (Restoration of Order in Ireland). Az új törvény értelmében Írország 
azon részein, ahol zavargások vannak, felfüggesztik a polgári igazságszolgál-
tatást és haditörvényszéket vezetnek be.12 A kezdetben eredményesnek tűnő 
intézkedés következtében ugyan megsokszorozódtak a letartóztatások, ugyan-
akkor nőtt az állandóan úton lévő IRA alakulatok, az úgynevezett ’flying 
columns’, száma is. Az IRA egyre több aktív szolgálatot teljesítő tagot szám-
lált, valamint egyre szervezettebb rajtaütéseket hajtott végre a rendőrség és 
támaszpontjaik ellen.13 

Az ír kérdés a század legelején még befolyásolta a brit pártpolitikát, 
míg végül sikerült a megoldandó belügyek, semlegesebb területére áthelyezni 
azt.14 A több évtizeden átívelő Home Rule, vagyis Önkormányzati törvény 
vitája 1914-ben lezárult ugyan és a tervezet törvényi formát öltött, de az első 
világháború kirobbanása miatt annak életbelépését elhalasztotta a brit kor-
mány. Ezzel a lépéssel az írek problémáját újra a szőnyeg alá söpörte a brit 
parlament. A következő érdemi intézkedés a fegyveres konfliktus élesedése és 
a korábbi eredménytelen jogi lépések következtében, 1920. decemberében 

                                                           
10 Uo. 
11 KEITH, Jeffery: British security policy in Ireland 1919–1921. In: Nationalism and unionism: conflict 
in Ireland, 1885–1921. Szerk.COLLINS, Peter. Institute of Irish Studies, Queen's University of Belfast, 
Belfast, 1994. 171. 
12 EGEDY Gergely: Nagy-Britannia története. Aula, Budapest, 1998. 108. 
13 MITCHELL A., 1995. 276. 
14 Boyce, George: British Politics and the Irish Question. In: Nationalism and unionism: conflict in 
Ireland, 1885–1921. Szerk. COLLINS, P. 1994. 101. 
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történt, amikor is elfogadták a Westminsterben az Írország kormányzásáról 
szóló törvényt (Government of Ireland Act). Lloyd George miniszterelnök 
politikai megoldását az új Home Rule-ként is szokás emlegetni, ám nagy 
különbség a két törvény között, hogy ez utóbbi már nyíltan kimondja az ír 
sziget kettéosztását. Az új törvény külön-külön biztosítaná a két ország ön-
kormányzáshoz való jogát, külön parlamenttel. A déli nemzeti oldal nem 
fogadta el ezt a törvényt, mivel azon túl, hogy nagyon kevés autonómiát biz-
tosított volna számukra, az ország kettéosztását teljesen elutasították. Ezzel 
szemben az észak-ír unionisták elfogadták az új feltételeket, mivel így bizto-
sítva látták helyzetüket a birodalom határain belül és V. György király 1921. 
júniusában meg is nyitotta az új belfasti parlamentet.15 

A hivatalos brit álláspont szerint az ír nacionalisták és az IRA tagjai 
csupán bűnözők és gyilkosok egy csoportja, akik a törvényes rend ellen véte-
nek. Lloyd George 1920. október 9-én tartott beszédében elítéli az ír szigeten 
uralkodó állapotokat, a „védtelen”, csupán munkájukat végző rendőrök elleni 
támadásokat. Bár tagadja a rendőri brutalitást, kifejti, hogy megérti, ha az 
IRA alattomos támadásait, megtorló akciók követik. A konfliktus ezen pont-
ján, a brit miniszterelnök kijelenti, hogy hiába adnának Írországnak domíni-
umi státuszt az önrendelkezés mellé, a nacionalista politikusoknak még az is 
kevés lenne, hisz akkor az északi megyéket, azaz Ulstert követelnék. Ebbe 
azonban érthető módon nem egyeznének bele az észak-ír unionisták. Lloyd 
George erről az ellentmondásokkal teli helyzetről a következőket mondja: 
„Amikor épp azon vagyunk, hogy visszaállítsuk a békét a világban, nem aka-
runk polgárháborút generálni a saját házunk táján.”16 

Ezen kijelentés érdekessége, hogy bár hivatalosan béke van, az ír la-
kosság nap mint nap megtapasztalja polgárháborús viszonyok szinte minden 
jellemzőjét. Sir Nevil Macready17 tábornok javaslata alapján a brit hatóságok 
bevezetik a ’hivatalos megtorlás’ elvét,18 mely 1921. január 1-től június 6-áig 
marad érvényben. Ennek értelmében minden IRA akciót hivatalosan lehet 
megtorolni, így kerül sor többek között 191 lakóház és 20 egyéb ingatlan 
felgyújtására. A brit kormány végül elrendelte ennek a rendőri gyakorlatnak a 
felfüggesztését.19 

                                                           
15 EGEDY G. 1998. 106. 
16 Lloyd George 1920. október 9-ei, carnarvoni beszéde To pacify Ireland by stern methods, says 
Lloyd George. The New York Times (1920. október 10.) 14. Online: 
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00E1EFC3D5D14738DDDA9-
0994D8415B808EF1D3 – 2013. április 11. 
17 1920 áprilisától az Írországban állomásozó brit rendőri és félkatonai alakulatok főparancsnoka. 
18 BECKETT, J. C. 1966. 448. 
19 AINSWORTH, J. 8. 
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Lloyd George politikai pályafutását végigkísérte az ír kérdés. Aktív ré-
szese volt az 1914-ben elfogadott, majd elhalasztott Önkormányzati törvény-
nek, a sziget kettéosztásának egyik megfogalmazója, majd az Írország kor-
mányzásáról szóló törvény egyik megalkotója és védelmezője. Az angol–ír 
háború 3 éve alatt következetesen kitartott amellett, hogy az ír kérdés csupán 
egy belügy és az ír nacionalisták mindössze a birodalom és a korona ellen 
lázadók. Végül mégis tűzszünetet kötnek a szembenálló felek 1921. júliusá-
ban. Bár a birodalom nem volt híján az utánpótlásnak, 1921 tavaszára belefá-
radtak a meddő harcba a nemzeti oldal erőivel, nem tudták hatékonyan fel-
venni a versenyt az IRA módszereivel és a Michael Collins által irányított ír 
hírszerzéssel, mely minden egyes brit lépésről hamarabb értesült, mint annak 
tényleges résztevői.20 Ezen felül egyre nagyobb volt a nemzetközi és a biro-
dalmon belüli nyomás, hogy pontot tegyenek az ügy végére. Az ír fél pszi-
chológiai győzelmet aratott a britek felett. Katonailag a birodalom egyértel-
műen fölényben volt, ám a brit vezetés és az írországi brit hatóság, valamint a 
rendőri erők nem tudtak hatékonyan szembeszállni az ír felkelőkkel. Sir Hen-
ry Wilson21 1921. májusában írt egyik levelében kifejti, hogy még több fegy-
verbeli és emberi utánpótlásra lenne szüksége, továbbá arra, hogy egész Íror-
szágot statárium alá vonják. Ám hangsúlyozza, hogy ha mindezek a feltételek 
adottak, akkor sem tud garantálni semmit a politikusok számára.22 Az egyre 
feszültebbé váló helyzetben azonban az ír nemzeti vezetés, embereik töretlen 
hite és kitartása ellenére, kezdte belátni, hogy a végét járják a tartalékaik. 
Nem volt más út csak a tárgyalásos megegyezés. 

A birodalom számos nem hivatalos kísérletet tett az ír nemzeti veze-
tőkkel való kapcsolatfelvételre.23 Bár ezen törekvések sikertelennek bizonyul-
tak, az uralkodó belfasti parlamenti nyitóbeszéde új lökést adott a brit politi-
kának ez ügyben és megegyezést sürgetett. A tárgyalások első szakasza 
júliusban kezdődött, amikor De Valera elfogadta a brit miniszterelnök meghí-
vását24 és Londonba utazott egy kisebb, ír delegáció kíséretében. A személyes 
találkozót és az egyeztetéseket egy levélváltás előzte meg. Június 24-én Lloyd 
George brit miniszterelnök levélben tolmácsolta a brit korona azon szándékát, 
hogy végre lezárhassák a két fél közti konfliktust. Az említett levélben a mi-
niszterelnök meghívja Eamon De Valerat, mint a déli országrész képviselőjét, 
valamint az általa szükségesnek ítélt kollégáit. Ezen felül azonban az északi 
országrész képviseletében meghívja James Craiget is, az észak-ír miniszterel-
                                                           
20  KEITH, J. 1994. 171. 
21 Katona politikus, ír unionista, aki nyugdíjba vonulásáig a Birodalmi Vezérkar feje. 
22 KEITH, J. 1994. 173. 
23 BECKETT, J. C. 1966. 450. 
24 Uo. 452. 
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nököt.25 De Valera válaszában kifejti, hogy a nemzeti oldal nem gördít sem-
milyen akadályt a megegyezés elé, amennyiben az nem veszélyezteti Írország 
egységét és a nemzeti önrendelkezés elvét.26 Az érdemi tárgyalás De Valera 
és Lloyd George között zajlott. Tulajdonképpen a július 12-ét követő néhány 
napban a két vezető kinyilvánította egymásnak, hogy mik az alapfeltételeik a 
tárgyalások további szakaszára nézve. A brit miniszterelnök egyértelművé 
tette, hogy a domíniumi státusz a maximum, amit ajánlani tud egy esetleges 
végső megállapodás esetén, és azt is csak bizonyos megkötésekkel, például a 
kereskedelem vagy a hadsereg tekintetében. Valamint Lloyd George nem 
adott semmilyen ígéretet az ország két felének egyesítésére. Az ír vezető 
mondanivalójának középpontjában pedig Írország teljes szuverenitásának 
elismerése állt.27 A tárgyalások első szakasza, így mindkét fél számára kedve-
zőtlenül alakult ugyan, az egyeztetések ősszel folytatódtak, immár egy hivata-
losan megválasztott ír delegáció és brit társaik között. A júliusi egyeztetések 
után a brit miniszterelnök és De Valera között számos levélváltás történt, 
melyek pontosítani, közelíteni próbálták álláspontjaikat. A tárgyalássorozat 
második szakaszában is a brit miniszterelnök volt a hangadó, azonban a brit 
politikai elit egyéb kiválóságai is helyet kaptak a tárgyalóasztalnál, úgy mint 
Austen Chamberlain, Winston Churchill, Lord Birkenhead, Worthington 
Evans, Hamar Greenwood és Sir Gordon Hewart. 

A két delegáció közötti egyeztetés közel két hónapig tartott. Ennek so-
rán az egyezménynek különböző változatai születtek mindkét fél részéről. A 
megállapodásnak három kényes pontja volt: a státusz meghatározása, az eskü 
szövege és Ulster kérdése. A tárgyalások vége felé úgy tűnhetett, hogy egyál-
talán nem közelednek az álláspontok. December 5-én végül Lloyd George 
választás elé állította az ír delegációt: vagy elfogadják és aláírják az egyez-
ményt, vagy 3 napon belül újból fegyvert fognak a birodalom erői.28 Ezt kö-
vetően az ír küldöttek december 6-án hajnalban aláírták az Angol–Ír Egyez-
ményt. Az immár hivatalos megállapodás értelmében Írország déli része 
domíniumi státuszt kapott, mely nagyobb szabadságot biztosított ugyan, mint 
a korábbi önkormányzásra vonatkozó törvények, mégis számos korlátozó 
kiegészítésével messze állt Írország hőn áhított, teljes szuverenitásának elis-
merésétől. Így az Egyezmény az 1920-as Írország kormányzásáról szóló tör-

                                                           
25 Lloyd George levele De Valeranak 1921. június 24-én Online: http://multitext.ucc.ie/d/ 
Lloyd_George_writes_to_De_Valera_June_1921 – 2013 április 14. 
26 Eamon De Valera levele David Lloyd Georgenak 1921. június 28-án. Online 
http://multitext.ucc.ie/d/Lloyd_George_writes_to_De_Valera_June_1921 – 2013 április 23. 
27 DOHERTY, Gabriel: The Treaty Negotiations, October–December 1921. Online: 
http://multitext.ucc.ie/d/The_Treaty_Negotiations_October–December_1921– 2013. április 12. 
28 MEDLICOTT, William Norton: Contemporary England, 1914–1964. Longman, London, 1969. 165. 
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vény egy módosított változatának tekinthető, mely két különálló politikai 
entitást határoz meg a szigeten: a 6 megyéből álló, unionista dominanciájú 
Észak-Írországot és a 26 déli megyét magában foglaló, nacionalista Ír Szabad 
Államot. 

Bár sikerült a szembenálló feleknek tárgyalóasztalhoz ülni és jogi kere-
tek között egy megállapodást megalkotni, senki sem volt elégedett. Ebben a 
harcban senki nem győzött, itt csak vesztes felek voltak. Gardiner szavaival 
élve: „ […]  a háborút nem igazán az írek nyerték meg, mintsem a britek veszí-
tették el.”29 

Az 1919-től folyamatosan kiéleződő konfliktus, a ki nem mondott há-
ború, az IRA gerilla taktikája, majd az erre válaszként felfegyverzett és kibő-
vített írországi rendőrség brutális fellépése állandó problémát jelentett a brit 
kormánynak. Az „ír kérdés”, bár abszolút belügyének tekintette a birodalom, 
külföldi és belföldi nyomást egyaránt eredményezett. Mindemellett az első 
világháborúban anyagilag megviselt anyaország ugyan jócskán fölényben volt 
az ír nemzeti oldalhoz képest, ám ez a folyamatos meddő harc, feleslegesen 
emésztette a korona erőforrásait. Ilyen körülmények között születhetett meg a 
fegyverszüneti megállapodás, majd hosszas egyeztetések után, a várva várt, 
ám igen megosztó Angol–Ír Egyezmény, melyet az ír delegáció egyik oszlo-
pos tagja, Michael Collins később úgy jellemez, mint egy olyan lépés, ami 
szabadságot nyújt a végső szabadság elnyeréséhez. 
 

                                                           
29 GARDINER, Eamoun T.: Dublin Castle and the Anglo–Irish War: Counter Insurgency and Conflict. 
Cambridge Scholars Publishing, 2009. 3. Online: www.c-s-p.org/flyers/978-1-4438-1392-1-
sample.pdf – 2013 április 4. 
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A TOLCSVAI BÓNIS CSALÁD BIRTOKVISZONYAINAK ALAKULÁSA  
A 18. SZÁZADI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN  

 

NEHÉZ ÖRÖKSÉG. VÁRADI MÁRIA ÉS BÓNIS ZSIGMOND KÜZDELMEI A 

SZABOLCSI BIRTOKOKÉRT 
A Zemplén megyei Tolcsváról származó Bónisokkal a 18. századot megelő-
zően nem találkozunk Szabolcs vármegye birtokosai között. Első ismert tag-
juk, Bónis György az 1610-as évek közepén szerzett nemesi címeres levelet.1 
Talán Egerből költözhetett a Hegyaljára, ahol családja jövőjét sikeres borter-
melőként és kereskedőként alapozta meg. A família korai történetében a leg-
nagyobb ismertségre unokája, Bónis III. Ferenc (1627–1671) tett szert, a 
Wesselényi-féle összeesküvésben vállalt szerepével, amiért perbe fogták és a 
mozgalom vezetőivel egy napon, 1671. április 30-án Pozsonyban kivégezték. 
Mivel vagyonát nagyrészt elkobozták, így egyetlen fiának, Bónis Zsigmond-
nak mélypontról kellett a famíliát ismét virágzásnak indítania, melyhez a fő 
segítséget Váradi Máriával kötött házassága jelentette. 

A Bónisok majdani szabolcsi birtokait ugyanis Váradi nagyanyja, Me-
ző-Szegedy Anna, továbbá annak második férje, Hartyány András, szepesi 
kamarai tanácsos szerezték még 1670-ben.2 Javaikat eredetileg csak a 
                                                           
1 Az armális szerzésének időpontját illetően a család genealógiájával foglalkozók álláspontja nem 
egységes. Nagy Iván évszámot nem említ, csupán sejtetni engedi, hogy a 17. század elején kerülhetett 
rá sor. Komáromy András, aki elsőként közölt alaposabb tanulmányt a Bónisok őseiről, egy 1622. évi 
adásvételi szerződésre hivatkozva azt állította, Bónis György ekkor még polgári rendben állott. Két 
évvel később viszont, amikor fiai megosztoztak egy közösen szerzett szőlőbirtokon, az erről kiállított 
oklevélen már címeres pecsétet használtak. Ezzel ellentétben Csoma József 1615. január 24-ére datálta 
a címeres levél keletkezését anélkül, hogy forrását megjelölte volna. Kempelen Béla és Evva Margit, 
akik később írtak a családról, már ezen utóbbi időpontot vették át. A Csoma által említett évszám az 
Illésy-féle cédulagyűjteményben is előfordul, így feltételezhető, hogy, adatait innen, illetőleg az itt 
megjelölt levéltári forrásokból meríthette: Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: MNL) Magyar 
Kamara archivuma. Neo regestrata acta (E 148) Fasc. 1884. No. 40. Továbbá: MNL Magyar Kamara 
archivuma. Libri donationum (E 227) 15. k. 36., NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal II. Friebeisz István, Pest, 1858. 161., KOMÁROMY András: i. m. 26–31., 
CSOMA József: Abauj–Torna vármegye nemes családjai. Abauj–Torna vármegye közönsége, Kassa, 
1897. 111., KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok II. Grill, Budapest, 1911. 335., EVVA  Margit: A 
tolcsvai Bónis család története. Turul 79, 2006. 1–2. sz. 6. 
2 A tiszántúli javak egészen pontosan Tétet, Nagyfalut, illetve Leveleket jelentették, továbbá Hartyány 
Dadán, Beszterecen, Laskodon és Ibrányban is földesúri jogokhoz jutott. A birtokszerzésre, valamint 
az 1692-ben indult perfolyamra több forrás is található a Bónis család levéltárban. Ezek közül az 
egyik legrövidebb, ugyanakkor minden fontos részletet megemlítő leírásnak Kausay János 1786. 
június 30-án, Nagyfaluban keltezett levele tekinthető. 
MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) A tolcsvai Bónis család levéltára. (Továbbiakban: P 63) 7. csomó, 
15. fol. 1786. 
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Hartyány-ágon kívánták örökíteni, de miután mindhárom gyermekük fiatalon 
elhunyt, így a vagyon Mező-Szegedy Annára szállt, aki 1680. december 30-
án első házasságából született fiára, Váradi Mihályra hagyta azt. Váradi négy 
évvel később, 1684-ben a tiszántúli földjeit elzálogosította Ibrányiné Beleváry 
Évának, majd még ugyanebben az évben meghalt. A bonyodalmak ezután 
kezdődtek özvegye, Máriássy Zsuzsanna, továbbá anyja, Mező-Szegedy Anna 
között. Utóbbi, feltehetően attól való félelmében, hogy menye mindenéből 
kitúrja, 1692-ben pert indított, azt állítván, hogy a birtokokat korábban csupán 
gondoskodásképpen bízta fiára, a tulajdonjogot fenntartotta magának.3 Mivel 
korábban Váradi Mihály is kétszer házasodott, és Máriássy Zsuzsanna már a 
második felesége volt, Mező-Szegedy fiának első házasságából született 
lányunokáiban találhatott szövetségesekre, a már említett Máriában (Bónis 
Zsigmondné), illetve Annában (sóvári Soós Istvánné), akik szintén nem akar-
hatták, hogy mostohaanyjuk mindent saját vér szerinti fiának, ifjabb Váradi 
Mihálynak próbáljon átjátszani.4 Bónis Zsigmond és neje vélhetően nem ke-
vés pénzzel járulhatott hozzá a perpatvarhoz, aminek honorálására Mező-
Szegedy már 1698-ban rájuk ruházta birtokait, illetve azt kérte, hogy Bónisék 
költségeit még a leendő osztály előtt térítsék meg.5 1700. február 14-én kelt 
végrendeletéhez Mező-Szegedy egy condicillust is csatolt. Ezzel egyértelmű-
en Mária nevű unokájára és unokavejére, Bónis Zsigmondra hagyta a szabol-
csi javakat. Nem tudjuk, hogy a szóban forgó ingatlanok Váradi Mihály már 
említett zálogosítása után hogyan kerültek Bónisék birtokába, csupán azt 
feltételezhetjük, hogy 1702 előtt már bírhatták azokat, mert az innentől datál-
ható újabb contractusokban már ők bukkannak fel zálogba bocsátó félként. 

A formálódó Váradi-Bónis birtokok központját Szabolcsban Tét (ma: 
Nyírtét), míg Abaújban Szkáros (ma: Skerešovo, Szlovákia) jelentették. 
Előbbit 1702. szeptember 12-én Bónisék Bilkei Miklósnak és feleségének, 
Semsey Juliannának engedték át, miután azonban Bilkei 1711-ben bekövet-
kezett halálával ez a család is kihalt,6javai a kincstárra háramlottak.7 Váradi 
Mária tehát a fiscustól vette ismételten kezeihez az „örökös jussal” őt illető 
falut 1713-ban. Alig négy évvel később azonban már ismét zálogos szerződé-

                                                           
3 Uo. 
4 A Váradi család genealógiáját közli: NAGY Iván 12. k. 1865. 36–38. Bár Nagy Iván művében a 
család nevét Várady-ként írja, mivel a korabeli forrásokban, több eredeti levélben is a Váradi formá-
ban szerepelnek a családtagok aláírásai, így jelen munkában az utóbbi névváltozatot használjuk, 
csakúgy, mint más családnevek, így a Bilkeiek esetében is. 
5 MNL P 63. 7. cs. 15. fol. 1786. 
6 PETROVAY György: A Bilkeyek (1338–1711). Második és befejező közlemény. Turul 12, 1894. 2. 
sz. 83. 
7 Téthről való contractus Váradi Mária, illetve idősebb és ifjabb csepei Zoltán Péter között. Téth, 
1717. november 29-én. MNL P 63 6. cs. 1. fol. 1717. 
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sek megkötésére kényszerültek. 1717. november 29-én idősebb és ifjabb 
csepei Zoltán Péterrel állapodtak meg, akik vállalták, hogy 250 kassai köböl 
gabonát szállítanak Bónisné helyett különböző profont házakba. Az áru érté-
két 500 magyar forintra becsülték fel, melynek megfizetéséig Váradi Mária 
Téten négy puszta jobbágytelkét bocsátotta Zoltánék rendelkezésére, szántó-
földjeivel és kaszálóival, továbbá egy jobbágyát is átengedte fiaival együtt.8 
Az adósság egy részének törlesztésére záros időn belül sor kerülhetett. Bónis 
Zsigmond ugyanis már 1718 januárjában kiegészítést csatolt a contractushoz, 
melyben jelezte, hogy 50 köböl gabonának a tokaji katonai raktárba való 
szállításával 100 forintot megtérített.9 Ugyanakkor, mivel Zoltán Péter örökö-
sei még az 1772-es úrbérrendezés idején is felbukkannak a téti birtokosok 
sorában, feltételezhető, hogy a tartozás maradéktalan kiegyenlítése nem sike-
rült.10 Zoltánék mellett 1717. december 27–28-án Ramocsaházy György is 
téti javak zálogába jutott, a község fele része fölött vehette át a földesúri jo-
gokat.11 

Míg Tét legalább részlegesen Bóniséknál maradt, a többi Mező-
Szegedy- féle szabolcsi örökség megtartásával még kevésbé volt szerencsé-
jük. Egy 1717. június 27-én ifjabb Váradi Mihályhoz címzett levél azt állítja, 
hogy Váradi Mária a tiszántúli jószágot, amely az Ibrányi famíliának csak 
záloga volt, már megváltotta és azóta is bírja.12 A valóság ellenben az, hogy a 
különböző részbirtokok újbóli elzálogosítása ekkoriban már javában zajlott. 
Elsőként az ibrányi és besztereci porciók találtak új haszonélvezőre 
Ramocsaházy István személyében még 1702. december 24-én.13 Dadáról (ma: 
Tiszadada) tudjuk, hogy Bónisék az őket itt megillető 11 jobbágytelket 1715-
ben engedték át Dajka Ferencnek és nejének, Seres Zsuzsannának 2800 ma-
gyar forint ellenében, 44 évig történő használatra.14 1717 decemberében 
Ramocsaházy György gyarapodott egy sor Bónis-záloggal. Tétnél már külön 
említett szerzeményein kívül Levelek község felét is magához vehette, ibrányi 
és laskodi telekrészekkel együtt. Levelek esetében a kiváltás körüli későbbi 
peranyagból beazonosítható, hogy a fele rész tíz jobbágytelket takart további 
curiális szántóföldekkel és erdőkkel.15 Végezetül pedig Nagyfalu praediumról 

                                                           
8 Uo. 
9 Uo. 
10 TAKÁCS Péter: Úrbéresek vallomása Szabolcsban 1772. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 142. 
11 MNL P 63. 7. cs. 20. fol. é. n. 
12 Uo. 6. cs. 3. fol. 1717. 
13 Uo. 7. cs. 20. fol. é. n. 
14 Az 1715-ben Téten íródott contractus másolata egy 1727. évi másolaton maradt fenn a családi 
levéltárban. 
Uo. 6. cs. 29. fol. 1727. 
15 Uo. 7. cs. 2. fol. 1769. 
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(ma: Tiszanagyfalu) is bizonyosan tudható, hogy valamikor 1704 februárja 
után16elzálogosításra került Váradi Mária anyai ágon való rokonának, Udvar-
helyi Máriának és férjének, idősebb báji Patay Sámuelnek.17 

 
A SZABOLCSI BIRTOKOK SORSA BÓNIS ZSIGMOND GYERMEKEI IDEJÉN 
A birtokok megtartásával keményen küszködő Bónis Zsigmond és Váradi 
Mária termékeny házasságának köszönhetően a család magvaszakadásának 
veszélye elhárult ugyan, de mindez azt is előre vetítette, hogy jószágaik a sok 
örökös közötti megoszlással még tovább apadnak majd. Összesen 12 gyerme-
kük született, akik egy része természetesen hamar elhunyt, heten azonban 
megélték a felnőttkort. Közülük a fiúk a família öt ágát alapozták meg. Szüle-
tési sorrendben: IV. Ferenc, III. Mihály, II. István (Bónis Sámuel dédnagyap-
ja), III. András, Mária, IV. György és a még kiskorú Anna először 1722-ben 
osztozkodtak ekkorra már elhunyt szüleik vagyonán.18 A sok pereskedés, 
birtokvisszaszerzés és zálogosítás, melynek gyermekként tanúi lehettek, mér-
sékletre és összetartásra inthette őket, mert évtizedekig nyomát sem találni 
annak, hogy egy-egy jószág ügyében egymással civakodtak volna. Az említett 
1722-es osztály az állatállományt érintette, és azért érdekes, mert képet ad a 
Bónis-gazdaság akkori méreteiről. Eszerint 35 szarvasmarha, négy ló, 260 juh 
és 42 kecske került felosztásra egyenlő arányban a hét testvér között. Az a 
tény, hogy az osztály elsődlegesen az ökrök sorsát részletezi, név szerint em-
lítve őket, jól mutatja, hogy Bónisék sem tértek el a kor szokványos gazdál-
kodásától, vagyis az igaerőt kizárólag az ivartalanított marhákból nyerték, 
míg a lovaknak birtokukon semmiféle gazdasági szerep nem jutott. A juhok 
viszonylag nagy száma, a sertésállomány említésének hiánya ugyancsak az 
átlagba illeszkedő körülményekről árulkodik.19 

1724-ben az ónedényeiket osztották fel, végül 1727. július 30-án a bir-
tokok feldarabolására is elérkezetnek látták az időt, nyíl szerinti döntve el a 
jussokat. A Liszkán, Zemplén vármegyében álló kőházukat minden tartozé-
kával, továbbá az itteni szabad és dézsmabeli szőlőkkel communis divisio-
nak minősítették, melyek jövedelmeiből a továbbiakban is egyenlő arányban 
kívántak részesedni. A valódi osztozkodás Abaúj vármegyében Szkárost, míg 
                                                           
16 1704. február 24-én Nagyfalu még biztosan Bónisék aktuális birtokában lehetett, mert ekkor az iránt 
panaszkodnak, hogy itteni erdőjüket a Rákóczi-had számára feldúlták. 
Uo. 7. cs. 20. fol. é. n. 
17 Váradi Mária édesanyja, Udvarhelyi Erzsébet, Patay Sámuelné Udvarhelyi Máriának nagynénje 
volt. 
NAGY I. 11. k. 1865. 364. 
18 Uo. 6. cs. 15. fol. 1722. 
19 Az 1722. január 21-én, Szkároson kelt osztálynak egy másolati példánya található meg a család 
levéltárában. Uo. 6. cs. 15. fol. 1722. 



K IRÁLY ZOLTÁN 
 

170

Szabolcsban Tétet érintette. Előbbi helyen két-két telkes jobbágy és egy-egy 
puszta illette meg a testvéreket, míg Téten három-három sessió. Mivel azon-
ban itt ennyi jobbágytelek nem állt rendelkezésre, akiknek kevesebb jutott, 
azokat más javakkal kompenzálták. Bónis IV. György Ibrányban kapott egy 
telket, Bekény Istvánné Bónis Mária a falu malmát vehette kezeihez, míg II. 
István és a kiskorú Annácska a curián osztozkodhattak fele-fele részben.20 

A Váradi-féle örökségnek ilyen mód szerinti egyenlő felosztása érte-
lemszerűen csak pillanatnyi állapotot tükrözött, és nem járt együtt a testvérek 
azonos vagyoni helyzetével. Bónis IV. Ferenc egyértelműen Abaúj vármegye 
felé orientálódott, és itt igyekezett pozíciót erősíteni. A Szkároson fennma-
radt, hat jobbágytelekre oszló curiát a többieket illető öthatod rész 400 forin-
ton történő megvásárlásával még az osztály évében kezéhez vette. A szülőktől 
rájuk maradt közös adósságok magánúton való törlesztésében ugyancsak 
jeleskedett, melynek fejében a szkárosi serfőző ház szállt rá tartozékaival 
együtt,211737-ben pedig Szina településen terjeszkedett hasonló módon.22 
Ami pedig a következő generációkat illeti, a gyermekek száma mellett, első-
sorban a zálogban lévő jószágok kiváltásában mutatott aktivitás határozta 
meg, a család egyes ágai mennyire tudták őrizni pozícióikat a birtokos nemes-
ség soraiban. 

Ezen törekvésre a század közepétől találunk adatokat. 1769-ben Leve-
lek, míg 1771-ben Dada újbóli birtoklásáért pereskedtek, a sort azonban 
Nagyfalu praedium egy részének 1756-ban bekövetkezett ismételt kézhezvé-
tele nyitotta. 

Amint említettük, a török időkben jórészt pusztává vált területet idő-
sebb báji Patay Sámuelnek zálogosították el Váradi Máriáék. 1756-ban azon-
ban törvényes visszavétel által az itteni jószágok első részlete ismét a 
Bónisokhoz jutott, hogy aztán Tét mellett a másik meghatározó szabolcsi 
birtoktest lehessen. A jószág felosztását a hat testvér,23akárcsak korábban, 
ezúttal sem siette el. 1756. március 3-án arra kötelezték magukat, hogy amíg 
a pusztának adottságait jobban megismerhetnék, addig közös és egyenlő 
használatra vonatkozó rendelkezéseket léptetnek életbe. Kijelentették, hogy a 
kocsmákból, faluhelyből és mezőkről az atyafiak konszenzusa nélkül egyikő-
jük sem vehet fel magányos hasznot. Hasonló tilalmat léptettek életbe az 

                                                           
20 Az 1727. július 30-án Szkároson megtartott osztályról ugyancsak másolati példány maradt fenn a 
Bónis család levéltárában. Uo. 6. cs. 29. fol. 1727. 
21 Uo. 
22 Szinát Váradi Mária féltestvérének, ifjabb Váradi Mihálynak örökösök nélkül bekövetkezett halála 
után szerezte meg a Bónis család. Uo. 6. cs. 45. fol. 1737. 
23 A legidősebb fivér, Bónis IV. Ferenc ekkor már nem élt, gyermekeinek törvényes képviseletében 
özvegye, Draveczky Zsuzsanna járt el. 
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erdők és halastavak privát jellegű igénybevételére, kivéve a száraz vagy mak-
kot nem termő fák vágását. A szántóföldek és kaszálók használatát minden 
évben nyílvetéssel kívánták eldönteni, hogy a gyengébb minőségű földek ne 
állandó jelleggel jussanak valamelyik testvérnek. Korlátok nélkül tették 
ugyanakkor lehetővé az épületfa vételezését, továbbá a szarvas- és aprómar-
hák határban való tartását.24 

Az ideiglenesnek szánt állapot hét évig tartotta magát. 1763 szeptem-
berében Bónis III. András határozott úgy, hogy felperesként, vajai Ibrányi 
Miklós szabolcsi első alispánon keresztül hivatalosan is megkeresi rokonságát 
a nagyfalusi birtok feldarabolása ügyében.25 A megye 1764. január 23-ára 
rendelte a feleket Nagyfaluba, majd április 5-én már a végső határozat is 
megszületett.26 Az osztály az atyafiak között lassan kialakuló vagyoni kü-
lönbségekről árulkodik. Bónis III. Mihályról például kiderül, hogy jelentős 
tartozást halmozott fel egyrészt a Patay család,27másfelől a nagyváradi Irgal-
mas rendi atyák felé, amely csak testvérei jóindulatának köszönhetően nem 
érintette már ekkor is hátrányosan. Hitelei egy részét testvérei ugyanis átvál-
lalták, a további adóságokkal kapcsolatban pedig lehetővé tették, hogy azt 
Nagyfalu egyelőre zálogban maradó másik részéhez számítsák.28 Mivel Bónis 
III. Mihály neve rokonaihoz viszonyítva később szerényebb hányaddal buk-
kan fel a falubeli birtokosok sorában, feltételezhető, hogy fizetési kötelessé-
geit később sem tudta rendezni. 

E döntés az utolsó olyan lényeges dokumentum, amely a család levél-
tárában fellelhető. A birtokviszonyok további alakulásáról már kevesebb in-
formációval rendelkezünk, jóformán csak a Szabolcs vármegyében végrehaj-
tott különböző nemesi összeírások jelentenek némi támpontot.29 

                                                           
24 Az 1756. március 3-án, Bájon kelt megállapodásnak egy másolati példánya található meg a családi 
levéltárban. Uo. 6. cs. 73. fol. 1756. 
25 Vajai Ibrányi Miklós, szabolcsi első alispán levele 1763. szeptember 13-án Ibrányban íródott. Uo. 6. 
cs. 82. fol. 1763. 
26 Uo. 6. cs. 85. fol. 1764. 
27 Bónis III. Mihály és neje, Szunyoghi Erzsébet 1750. augusztus 18-án 945 forintnyi fennálló tarto-
zást ismertek el Patay Sámuel özvegye, Udvarhelyi Erzsébet felé, és már ekkor hozzájárultak, hogy ha 
a praedium az asszonytól vagy successoraitól majdan kiváltásra kerül, részüket kiadni addig ne taroz-
zanak, míg adósságaikat ki nem egyenlítik. A levél egy 1755-ös másolati példányban található meg a 
család levéltárában. Uo. 6. cs. 71. fol. 1755. 
28 Bónis III. Mihálynak a nagyváradi Irgalmas rendi atyák felé fennálló adósságát 1200 magyar forint-
ban állapították meg. Ezt egy korábbi egyezség szerint a hat család egyenlő arányban, 200–200 forin-
tot magára vállalva kívánta rendezni. Bónis Mária azonban ettől 1764 áprilisában visszalépett, így a 
Bónis Mihály-féle hetedrész ráeső része végül a maradék öt testvér között oszlott meg. Uo. 6. cs. 85. 
fol. 1764. 
29 A családi levéltárban őrzött anyagok, melyeket sóvári Soós Elemér honvéd alezredes (kinek anyósa 
Bónis Sámuel lánya, Malvin volt) 1890-ben tett le, csak a 19. század elejéig tartalmaznak iratokat. A 
Turul 1940. évi 3–4. számában a Magyar Királyi Országos Levéltár akkori iratgyarapodásáról tudósít-
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AZ UNOKÁK NEMZEDÉKE: BÓNIS LÁSZLÓ CSALÁDJÁNAK FELEMELKEDÉSE 
A Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezésre Szabolcs vármegyében 1772–
73-ban került sor. A kapcsolódó forrásanyag alapvetően két fontos kérdésre 
ad részleges választ. Egyfelől kiderül, a Bónis atyafiak ekkoriban élt követke-
ző generációja hány jobbágyot tartott, és azok az urbáriumban meghatározott 
teleknagyságot figyelembe véve mennyi szántót és kaszálót műveltek. Másfe-
lől az előzetesen készített investigátiok árulkodnak arról is, hogy egyes bir-
toktesteik adottságait a jobbágyok hogyan ítélték meg. 

A tabellák adatainak összesítéséből hat, Bónis családhoz tartozó birto-
kos vagyoni viszonyairól tájékozódhatunk, akik egymással unokatestvéri 
rokonságban álltak. Közülük kiemelkedni látszik Bónis László (Bónis Sámuel 
nagyapja) és András fia, III. István, akiknek jobbágyai 37–53–85%-al több 
úrbéri szántót műveltek a megyében, mint rokonaik szolgálói. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy ennyivel tehetősebbek is voltak, mivel a legkeve-
sebb úrbéri földet tulajdonló Bónis IV. Ferenc és IV. György örököseiről 
tudható, hogy ők extraneus nemesek voltak Szabolcsban, és a család abaúji 
ágát vitték tovább. Mindamellett ha onnan indulunk ki, hogy nagyszüleik 
közel fél évszázaddal korábban még minden megyebeli ingatlanon egyenlő 
arányban osztozkodtak, akkor a vagyoni differenciálódás mégiscsak nyilván-
való. Mivel a tabellákból az is kiderül, az atyafiaknak mely településeken 
éltek jobbágyai, lemaradásuk azzal magyarázható, hogy a zálogos birtokok 
kiváltásába ők már feltehetően nem kapcsolódtak be. 

Bónis Lászlónak hat féltelkes, egy háromnegyedtelkes és egy negyed-
telkes jobbágyára, továbbá két, házzal bíró, örökös zsellérjére derül fény. 
Takács Péter Szabolcsban 41 köznemesi famíliát sorol a vagyonosabbak köz-
zé. Ezekhez összesen 106 jobbágytartó családfőt számolhatunk, beleértve azt 
a néhány esetet is, ahol az „örökösei” formula szerepel a tabellákon. Bónis 
László nyolc jobbágyával a középmezőnybe illeszkedik, 54-en tőle több, 49-
en azonban kevesebb úrbéressel bírtak a módosabbaknak ítéltek táborában. 
Kicsit kedvezőbb a helyzet, ha a jobbágyok számát az egész nemzetségre 
vetítve vizsgáljuk. E szerint a 41 köznemesi családból Bónisék 31 jobbágyá-
tól már csak 14 esetben találkozunk többel. Közülük is csupán a nagykállói 
Kállayak, a báji Patayak és a vajai Vayak azok, ahol a 31-et többszörösen 
meghaladta a jobbágyok száma, további három család esetében ennek kétsze-
rese körüli értékekkel találkozunk, míg hat nemzetség esetében a Bónisékétól 
                                                                                                                                    
va megemlíti a Pálóczi-Horváth család letétét. Ennek jelentékeny részeként tünteti fel a Bónis család-
hoz kötődő iratokat, melyek rokoni kapcsolatok révén keveredtek oda. Egy 1953-as repertórium egy 
fémdoboznyi, 2,5 iratfolyóméterre rúgó rendezetlen, csak darabonkénti átnézéssel kutatható anyagként 
írja le az ominózus gyűjteményt. Három évvel később, 1956 novemberében azonban mindez elpusz-
tult, a Pálóczi-Horvátok levéltárából csupán a Q szekcióban elkülönített oklevelek maradtak fenn. 
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csupán alig valamivel több szolgálóval.30 Mindebből arra a következetésre 
juthatunk, hogy a család anyagi helyzete 1773-ban még nem volt kifejezetten 
kimagasló, a megye legmeghatározóbb köznemesi családjai mögött egyelőre 
elmaradtak, amit az is igazol, hogy a törvényhatóság tisztikarának nagyobb 
presztízsű hivataliban sem találkozni neveikkel. Miután Bónis László az 
1773-as nyolc jobbágyával szemben 1787-ben úgy nyilatkozott 31 úrbéresről, 
hogy ezek csak jószágai egy részét érintették, nem lehet kétséges, hogy a két 
dátum között eltelt 14 esztendő alatt komoly gyarapodásnak kellett bekövet-
keznie.31 

Tizenöt évvel az úrbérrendezés után a II. József által elrendelt földmé-
rés és jövedelem-összeírás a következő olyan fontos forráscsoport, amely a 
Bónis család birtokviszonyainak nyomon követését lehetővé teszi. A szabol-
csi nemesek minimum 759 bevallási levélben tettek eleget az uralkodói aka-
ratnak, és szolgáltattak több-kevesebb információt birtokaikról.32 Sajnos ezek 
nagy része igen csekély értékelhető adatot tartalmaz, hiszen a nemesség, ha 
nem is tudva, de sejtve az uralkodó adóztatási szándékát, a földmérést úgy 
akadályozta, ahogyan csak tudta. Erősen kisebbségben vannak, és inkább a 
rendelet kibocsátását követő első időszakra datálhatóak azok a bevallások, 
amelyek a „birtokrészem van”, „porciócskával bírok” sematikus közlésein 
túllépve használható információkat is nyújtanak. Nem kivétel ez alól a 
Bónisokhoz kötődő hat fassiós levél sem. Az atyafiak közül egyedül Bónis 
László az, aki a bevallási kötelezettségnek nagyfalusi és leveleki jószágait 
érintően viszonylag precíz formában tett eleget. 1789. július 10-én, Dada 
kapcsán azonban már ő is csupán a birtoklás tényét erősítette meg,33unoka-
testvérei pedig, akik nem kapkodták el a bevallást, és csak 1788–89-ben tájé-
koztatták a Tartományi Nyilvántartást, ugyancsak nem bizonyultak bőbeszé-
dűeknek.34 
                                                           
30 A számítások a Takács által már publikált úrbéri tabellák feldolgozásával készültek. 
Takács P. 1991. 188–211. 
31 A 31 jobbágy Bónis László 1787-es nagyfalusi és leveleki javait illető vagyonnyilatkozatából 
állapítható meg. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltára (továbbiakban: 
MNL SZSZBL) Szabolcs Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok (továbbiakban: 
IV. A. 1. b.) Fasc. 4. No. 61. 23. és 56. sz. 1790. /456. d./ 
32 A bevallási levelek közül ma csupán 672 található a megyei levéltár őrizetében. A forráscsoportot 
tanulmányban feldolgozó Szakállas Sándor egy, Helytartótanácshoz írott levélben megemlített sor-
számok alapján azonban feltételezi, hogy legkevesebb 759 sorszámozott iratnak el kellett készülnie, 
melyek közül a legkésőbb keletkezettek valahogyan elkallódhattak. 
SZAKÁLLAS  Sándor: Fassiós (bevallási) levelek Szabolcs megyében a II. József-kori felmérés idején. 
In: Szabolcs–Szatmár–Beregi Levéltári Évkönyv 16. Szerk. HENZSEL Ágota. Szabolcs–Szatmár–Bereg 
Megyei Önkormányzat Levéltára, Nyíregyháza, 2003. 123–124. 
33 MNL SZSZBL IV. A. 1. b. Fasc. 4. No. 61. 265. sz. 1790. /456. d./ 
34 Bónis IV. Mihály 1788. március 21-én arról nyilatkozott, hogy Téten a főbb földesurak közé tarto-
zik. Uo. 88. sz. Bónis III. István 1789. április 19-én Nagyfaluban a magam porcióját bírom nyilatkoza-
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Nagyfalu birtoklásáról Bónis László megjegyezte, hogy az itteni ingat-
lanokat földmérővel hét részre osztották, s azok ötheted részét osztályos atya-
fiai, míg kéthetedét maga birtokolja. Ugyanennek arányában tulajdonolta a 
kisebb királyi haszonvételeket, a legeltetés továbbá a halászat jogát is. A bel-
ső telkekkel együtt 761,5 kataszteri hold föld és 241,4 hold kaszálórét állt 
tulajdonában. Erdői összesen 112 holdat tettek ki, melynek legnagyobb része, 
97 holdnyi, makktermő volt, míg a maradék 15 hold füzes.35 Ezeken túl a 
Bónisoknak egy udvarháza is állt Nagyfaluban kiegészítő épületekkel, keríté-
sein kívül pedig további négy ház szolgálta a családtagok kényelmét. Itteni 
jobbágyait illetően Bónis László úgy nyilatkozott, hogy nyolc féltelkes gazda 
és két zsellér áll szolgálatában.36 

A leveleki birtokrészekről történő bevallást 1787. augusztus 30-án kel-
tezték Nagyfaluban. Ebből sajnos nem derül ki, az itteni jószágok konkrétan 
mikor kerültek Bónis László tulajdonába, ugyanakkor több körülmény említé-
séből is arra következtethetünk, hogy erre a levél keletkezése előtt legfeljebb 
néhány évvel korábban kerülhetett sor. Az alispáni felmérés itt 260 kataszteri 
hold szántóföldet és ugyanennyi legelőt állapított meg Bónis tulajdonaként. A 
nyilatkozó ugyanakkor becsületesen hozzáteszi, hogy egy udvarházat, hét 
jobbágytelket és a határ nagyobbik részét Nyiczky Ferenc tanácsos úr tőle és 
társérdekeltjeitől (feltehetően a többi Bónis atyafitól) zálogban bírja. Elismeri, 
hogy bár a törvényes haszonélvezeti arány ismeretlen, ami miatt a jobbágyok 
belső telek után járó földjeit sem lehetett még kimérni, ennek ellenére mind 
az allodiális, mind a jobbágyi művelésű ingatlanokról jelentős többletbevételt 
remélhet.37 

Bármennyire is részlegesek a Bónis László által közölt adatok, az is-
mert számok tükrében nem férhet kétség ahhoz, hogy ezer holdat meghaladó 
birtokaival a megye jómódú középbirtokosainak sorába tartozott. Szakállas 
Sándor a 608 nyilatkozó nemes családfő adatainak összesítésével nem egé-
szen 2%-ot, 12 személyt sorol ebbe a kategóriába.38 Szakirodalmunkban nincs 
egyértelmű álláspont arról, hogy a 18. század végén hol kell meghúzni a kö-

                                                                                                                                    
tot tette. Uo. 276. sz. Végezetül Bónis V. György 1789. június 7-én azt közölte a kegyes királyi rende-
let előírására, hogy Nagyfaluban és Téten Ferenc fivérével és elhunyt András nevű testvére árváival 
közösen és osztatlan állapotban birtokol nemesi javakat. Uo. 277. sz. 
35 Az egyes ingatlanok kiterjedését természetesen nem azonos területmértékkel fejezték ki. A szántók 
esetében a külön névvel nem illetett 1100 négyszögöles holdat használtak, a rétek esetében az ún. „kis 
holdat” (1000 négyszögöl), míg az erdők esetében a négyszögölt. A kataszteri holdban (1600 négy-
szögöl) kifejezett értékeket átváltással kapjuk meg, és az összehasonlíthatóság kedvéért használjuk. 
Uo. 56. sz. 
36 Uo. 
37 Uo. 23. sz. 
38 SZAKÁLLAS  S. 2003. 125. 
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zépbirtokosság határait. Mindenképp hangsúlyoznunk kell ugyanakkor Glósz 
József sokak által osztott véleményét, abban a vonatkozásban, hogy az or-
szágban két eltérő típusú nemesi társadalommal találkozunk.39 Ami a Glósz 
által vizsgált Tolna megyében a középbirtokosság határának minősült, az 
Szabolcsban a legmódosabbak vagyonával esett egybe. Láczay Magdolna 
szerint itt már 100 holddal, esetleg még attól is kisebb birtokkal rendelkezők 
is a középnemességhez sorolták magukat.40 Következésképpen az ezer holdat 
valamennyivel átlépő birtokosokat, köztük Bónis Lászlót a szabolcsi bene 
possessionati soraiba helyezni teljességgel indokolt. 

Az 1787–89-es fassiós levelek birtokviszonyokra vonatkozó adatait 
szinte kontrollforrásként erősítik meg az 1797-es nemesi felkelés kapcsán 
keletkezett iratok. A napóleoni háborúk kapcsán I. Ferenc császár április 8-án 
adta ki hadba hívó levelét, Szabolcsban pedig az április 21-ei közgyűlés már 
tárgyalta is az insurrectio ügyét. A személyes felkelés lehetőségén túl a hada-
kozást segítő pénzügyi és természetbeli adakozásokról is döntöttek, melyek 
nyilvántartását három könyvben kezdték el vezetni. Ezekben külön jelennek 
meg a készpénzt fizetők, a naturáliákat szolgáltatók, majd mindezeket egy 
lerovási főkönyv összesítette. A három dokumentum mindegyike fundamen-
tális forrásnak tekinthető a szabolcsi nemesség birtok- és jövedelemviszonya-
inak vizsgálatához.41 A természetbeli juttatások könyvéből az ábécébe szedett 
birtokosok nevei mellett ott találhatóak mindazok a megyebeli települések, 
ahol tulajdonnal rendelkeztek. Miután a kivetési kulcs is ismeretes, így a 
számsorok értelmezésére is lehetőség kínálkozik, vagyis akár egyenként is 
beazonosítható, hogy adott személy a megye nemességének melyik vagyoni 
kategóriájába tartozott. Tulajdonképpen ezt a behelyettesítést kellett alkal-
maznunk a Bónisok kapcsán is. Bár a birtokok kiterjedésére nem vonatkoznak 
adatok, a természetbeli kirovások megoszlása szerint arra következtetni lehet, 
hogy adott falu, illetve puszta a teljes birtok mekkora hányadát tehette ki. Az 
unokatestvérek közül csupán Bónis László és IV. Mihály tulajdonában állt a 
két birtokközponton, Téten illetve Nagyfalun kívül eső tulajdon. Kettőjük 
                                                           
39 GLÓSZ József: Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonyai a 19. század első felé-
ben. In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 16. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1991. 7. 
40 LÁCZAY  Magdolna: A szabolcsi nemesség társadalmi tagozódása a 19. század első felében. Kandi-
dátusi értekezés, 1997. 11. 
41 Ezt a kérdést Láczay említett kandidátusi értekezése mellett, korábban, illetőleg azt követően, több 
munkájában vizsgálta és publikálta: 
Láczay Magdolna: A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben. In: Szabolcs–Szatmár megyei hely-
történetírás, 1–2. Szerk. GYARMATHY  Zsigmond. Szabolcs–Szatmár Bereg Megyei Tanács V. B. 
Művelődésügyi Osztálya, Nyíregyháza, 1979. 77–96., LÁCZAY  Magdolna: Szabolcs megye politikája 
és nemesi társadalma 1790–1830 között. Doktori értekezés, 1982. LÁCZAY Magdolna: Nemesek, 
tulajdonosok és birtokosok Szabolcs megyében a XVIII. század végén. Szabolcs–Szatmár–Beregi 
Szemle 35., 2000. 2. sz. 155–169. 
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közül is csak Bónis László rótt le számottevő hozzájárulást ezen ingatlanok 
után, Bónis IV. Mihály sényői, domrádi, ibrányi, továbbá besztereci jószágai 
felajánlási kötelezettségeinek csupán 17,25%-át tették ki. Ellenben Bónis 
Lászlónál a dadai és leveleki tulajdon az előírt subsidium 72,5%-ra rúgott, és 
csak a maradék oszlott el a téti és nagyfalusi birtokai között.42 

Bár ezek a számok sem érdektelenek, a jövedelemviszonyokra mégis a 
pénzben megfizetett adó utal a leginkább. Akinek éves bevételei nem érték el 
a 25 Rft-ot,43az immunitast kapott, 50 Rft után 50 dénárt kellett fizetni, 50 és 
100 Rft között ennek dupláját, míg e fölött minden 100 Rft-nyi jövedelem 
után 1 Rft-tal nőtt az adó. Bónis László 247 Rft-os adója ezek szerint 3089 
Rft bevallott éves jövedelemnek felel meg. Ez majdnem háromszorosa annak, 
amit a sorban őt követő második legtehetősebb Bónis atyafira, IV. Mihályra 
vonatkozóan állapítottak meg. A többiek (Bónis III. István, Bónis IV. György 
örökösei, valamint Bekény Sándor) pedig mindössze a negyedét fizették az 
említett 247 Rft-os adónak.44 Érdemes némi támpontot is megadnunk ezen 
összeg korabeli értékét illetően. A nagykállói mészárszék tulajdonosai szerint 
1797-ben egy pár hízott ökör (10 bécsi mázsás) 120 Rft-ba került. Azt is tud-
juk, hogy egy gyalogos katona kiállítását pontosan 147 Rft-ból lehetett meg-
valósítani.45 Vagyis Bónis László a nemesi felkelés évében bevallott fekvő 
jószágokból származó éves jövedelméből akár 25 pár ökröt is vásárolhatott 
volna, illetve 21 gyalogos katona költségeinek fedezéséhez bírt forrásokkal. A 
szomszédos Zemplénben 1800-ban egy jobbágytelek évi jövedelmét 24 Rft-ra 
becsülték.46 Anélkül, hogy ismernénk Bónis László földjeinek pontos meg-
oszlását, majorsága méretét, a konkrét művelési ágakat, jobbágyai számát, 
ezeket a hozzávetőleges adatokat alapul véve mégis úgy gondoljuk, az ezer 
holdat meghaladó birtoknagysághoz nem férhet kétség. 

A szabolcsi bene possessionatihoz tartozás tényét végezetül Láczay 
Magdolna szabolcsi nemességre vonatkozó összesített számsorait felhasznál-
va is bizonyíthatjuk. Számításai szerint 1797-ben az összesen 4346 nemes 
családfő által fizetett adó átlaga 10,54 Rft-ra jön ki, melynél többet mindössze 
                                                           
42 MNL SZSZBML Szabolcs Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Nemesi felkelések iratai. 
(továbbiakban: IV. A. 1. f.) 1324. kötet 
43 Az Rft, vagyis a r(h)énes forint a rajnai forint egyik névváltozata, utoljára az 1753-tól vert konven-
ciós forintra használt elnevezés. Az ezüstpénz váltója a rézből vert krajcár volt. Egy rénes forint 60 
krajcárral volt egyenértékű. 
44 MNL SZSZBML IV. A. 1. f. 1325. kötet 
45 LÁCZAY M. 2000. 167. 
46 Erdmann Gyula: A Zemplén megyei nemesség tagozódása, jövedelmi viszonyai a 19. század első 
felében. In: Rendi társadalom–Polgári társadalom, 1. Társadalomtörténeti módszerek és forrástípu-
sok. Salgótarján, 1986. szeptember 28–30. Szerk. Á. VARGA László. Nógrád Megyei Levéltár, Salgó-
tarján, 1987. 88. 
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379-en fizettek.47 A Bónis család öt nyomon követhető ága ezen belül is bele-
tartozik a 72 legtöbb subsidiumot adó szabolcsi nemes sorába. Még a legke-
vesebbet fizető (47 Rft) Bónis IV. György örökösei is közel 4,5-szeresét fizet-
ték az átlagnak.48 Bónis László családon belüli előretörését pedig az 1787–89-
es fassiós levelek után a nemesi felkelés pénztárkönyve is igazolja. Három 
unokatestvére 47–49 Rft körüli adót fizetett, de a negyedik atyafi, Bónis IV. 
Mihály 69 Rft-os adója sem nagyon távolodik el a 751–1500 Rft között meg-
húzódó jövedelemkategória alsó tartományától. Az ekkor éppen megyei fő-
adószedői hivatalt viselő Bónis László adakozása ugyanakkor ötször, IV. 
Mihályt nézve pedig 3,5-ször nagyobb volt. Ott találjuk a 28 legtehetősebb 
szabolcsi birtokos között, a fizetésre egyáltalán kötelezhető, nemesi jogállá-
súak alig 0,64%-ot kitevő táborában. Mindez pedig új távlatokat nyitott. A 
Bónis család ezen ága immár kellő anyagi alappal rendelkezett ahhoz, hogy a 
vármegye legfelsőbb irányításából is részt követlejen magának. 

Bónis László pályája 1763-ban tiszti ügyészként indult, 1774–1783 
között a dadai járás főszolgabírója lett, végül 1784–1790 között főadószedői 
hivatalt viselt. Közéleti aktivizálódása családi hagyományt teremtett, egyetlen 
fia, idősebb Bónis Sámuel az országgyűlési követségig (1825–26), illetve a 
megye első alispáni székének megszerzésig vitte (1828–32), míg unokája, 
ifjabb Bónis Sámuel a lokális keretek közül kitörve már az országos politiká-
ban szerzett nevet. 

 
* * * 

 
A Szabolcs megyében anyai örökségként birtokhoz jutó Bónisok a ki-

váltságosok belső tagozódását figyelembe véve a középnemesek sorába tar-
toztak, ám a század utolsó harmadáig inkább birtokaik fogyatkozását, a soro-
zatos zálogosításokat figyelhetjük meg. Az úrbérrendezéshez kapcsolódó 
források igazolják, hogy a bár a Bónisok a módosabb középnemesekhez tar-
toztak, helyzetük még távolról sem volt kiugró. Ezt erősíti az is, hogy egyelő-
re a vármegye nagyobb presztízzsel járó hivatalaiban sem találkozni neveik-
kel. 

A 18. század utolsó harmadában ugyanakkor Bónis László jelentősen 
meggazdagodott unokatestvéreihez viszonyítva, vélhetően a dadai és leveleki 
birtokzálogok kiváltásában játszott szerepének köszönhetően. Szolgálói már 
az úrbérrendezéshez kapcsolódó 1772-es adatok szerint is 30–50%-al több 
földet műveltek, mint rokonai jobbágyai, az említett birtoktestek visszaszer-

                                                           
47 LÁCZAY M. 2000. 166. 
48 MNL SZSZBML IV. A. 1. f. Uo. 
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zése azonban csak az ezt követő években lendített hatalmasat anyagi helyze-
tén. A II. József által elrendelt birtokösszeírás során a családból egyedüliként 
szolgáltatott részlegesen értékelhető adatokat. Levelekről, valamint Nagyfalu-
ról tett nyilatkozatai, az ezekben megjelenő számszerűsített birtokméretek, 
összes fekvő jószága kiterjedésének ismerete nélkül is bizonyítják, hogy ek-
korra már a megyei nemesség alig 2%-ot kitevő jómódú középbirtokos részé-
hez tartozott. Ugyanezt erősítik meg a napóleoni háborúk kapcsán meghirde-
tett 1797-es nemesi felkelés során keletkezett természetbeli hozzájárulásokról 
és pénzbeli adófizetésekről készült nyilvántartások. Bár a Bónisok valameny-
nyi ága messze a megyei átlag fölé emelkedett 750 rénes forintot meghaladó 
éves jövedelemével, a Bónis László által fizetett subsidium világosan meg-
erősíti, hogy tehetőssége három-négyszeresen haladta meg unokatestvéreiét. 
Bár jelen munka a famíliának Szabolcsban csak extráneusként jelenlévő, az 
abaúji és zempléni örökséget továbbvivő két ágát nem vizsgálta, azt a feltéte-
lezést mégis megengedhetőnek tartjuk, hogy Bónis László gyarapodásával 
vélhetően őket is fölülmúlta, már csak azért is, mert a legtöbb fiú utód épp 
Bónis IV. Ferenc és IV. György családjaiban született. Az 1773 és 1787 kö-
zött bekövetkezett anyagi előretörés legfontosabb következménye a megyei 
közéletbe történő belépés lett. A 18. század végtől Bónis László leszármazott-
jai egyre magasabb presztízsű hivatalokra tettek szert, mígnem unokája, 
Bónis Sámuel, a megye határait átlépve, már az országos politika centrumába 
is bekerülhetett. 
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Kovács Márta 

A SZIPOJFELKELÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI  
 
Tanulmányom témája a szipojfelkelés és következményei, valamint annak 
parlamenti és sajtóbeli háttere. A lázadás fordulópontot jelentett India és a brit 
gyarmatosítás történetében, hiszen alapvetően megváltoztatta a gyarmati poli-
tikát, és a vezető rétegek Indiához való viszonyát. 

A vizsgált időszakot a felkelés általánosan elfogadott évszámai (1857–
1858) adták, amelyet az események bemutatásakor, és a források feldolgozá-
sakor is ezt alkalmaztam. Bár a megmozdulások eltartottak 1859 tavaszáig, a 
történések ismeretében kijelenthető, hogy 1858-ban véget értek a jelentősebb 
harcok, és megszületett a „döntés” India további kormányzásáról. Vagyis 
ehhez köthető egy új korszak kezdete a brit gyarmatosításban és a szubkonti-
nens életében. 

Az esszém két nagyobb részre osztható. Az első egy leíró jellegű is-
mertetése a felkelés történetének, amelyben bemutatom a felkelés okait, ese-
ményeit, végül pedig azokat a változásokat, amelyeket a szipoj katonák láza-
dása elindított. A másik részben megpróbálok képet alkotni arról, hogy az 
információk hogyan is épültek be a parlamenti vitákba, illetve a brit és a nem-
zetközi sajtóba. Ennek keretében megvizsgáltam a londoni parlament felszó-
lalásait, néhány angol, magyar, német és amerikai sajtóterméket. 

 
AZ ANGOL URALOM KIÉPÜLÉSE INDIÁBAN  
1498-ban Vasco da Gama Afrika megkerülésével elérte Délnyugat-Indiát, így 
az európaiak könnyebben juthattak el a szubkontinensre. Ezt követően jelen-
tek meg a portugálok, a hollandok, az angolok és a franciák Indiában, és hoz-
tak létre kereskedelmi lerakatokat, városokat. 

Az angolok Kelet-India Társasága (KIT) 1600-ban alakult meg hatal-
mas tőkére alapozva. A tagok célja az volt, hogy valamilyen módon ellensú-
lyozzák a hollandok által radikálisan megemelt fűszerárakat. Az angol ural-
kodók által kibocsátott alapokmányok, és a helyi fejedelmektől kapott 
kiváltságok pedig egyre több jogot biztosítottak a Társaságnak. Folyamatosan 
alakultak a kereskedőtelepek és központok, és egyre több terület került angol 
kézre (Madrasz, Bombay, Calcutta). A gyors terjeszkedést segítették a KIT 
rendkívüli jogai, amelyek értelmében a Társaság emberei bíráskodtak a ke-
reskedőtelepek lakosságának ügyeiben, a szervezet szárazföldi hadsereget és 
flottát tarthatott fenn, háborút vívhatott és békét is köthetett bizonyos esetek-
ben, és önálló pénzt bocsáthatott ki. Tenigl – Takács László megfogalmazása 
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szerint a KIT állam lett az államban, mivel gazdasági és politikai döntéseit 
nem akadályozta sem az uralkodó, sem pedig a parlament; és ezt tartja a pél-
dátlan siker egyik zálogának.1 

A hódítások különböző módszerekkel egészen a 19. század közepéig 
folyamatosan zajlottak. Ezt szolgálták a fentebb említett különleges jogok 
elnyerése, az európai hatalmak, főként a franciák kiszorítása a területről, a 
helyi uralkodókkal vívott háborúk, és az annexiós politika különböző módjai, 
mint a szubszídiós szerződések. A KIT ebben a korszakban megszerezte töb-
bek között Bengalt, Mysoret, Karnatakat, és Marathat. A 19. század második 
felétől azonban egyik terjeszkedési módot sem alkalmazták, így innentől 
kezdve India térképe alig módosult. 

Az angol hegemón helyzet kialakulásával az indiai kormányzás módjá-
ról heves viták zajlottak Angliában. Ez volt az anglicista-orientalista vita. A 
liberális eszmékre építve az anglicisták fő célnak tekintették India modernizá-
lását, a nyugati oktatás, jogrendszer és értékrend meghonosítását a hagyomá-
nyokat követő társadalomban. A század közepéig ez az irányzat volt uralkodó 
jellegű, és olyan nevek kapcsolódnak hozzá, mint Lord Macaulay és Lord 
Bentinck. 

 
A FELKELÉS OKAI 
A 19. század közepére az indiai társadalom minden rétegében érezhető volt 
egy általános angolellenesség és elégedetlenség a brit uralommal szemben. A 
felkelés okait négy nagyobb csoportra bonthatjuk, a vallási, a szociális, a 
gazdasági és katonai zúgolódást okozó tényezőkre. Ezek azonban sok esetben 
átfedték egymást, és összekapcsolták a társadalmi csoportokat. 

A vallási sérelmek között olyan tények szerepeltek, mint a kereszté-
nyek előnyben részesítése a különböző posztokon, a hagyományos hindu 
jogrendszert érintő reformok (pl. az özvegyek újraházasodása, az özvegyek 
máglyán való elégetésének betiltása), a hagyományos vallásos nevelés kegy-
vesztetté válása, és az új tölténypatronok kérdése is.2 

A gazdasági okok között az adók radikális mértékű növelését emelhet-
jük ki. Az egyoldalú gazdaságpolitika és az átalakítások miatt tömegek váltak 
munkanélkülivé, és kerültek az éhezés határára. A tradicionális termelést 
megváltoztatták, az ipari növények termesztése került előtérbe, így nőtt India 

                                                           
1 TENIGL-TAKÁCS László: India története. Medicina–A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 
1997. 267. 
2 CHAURASIA, R. S.: History of Modern India, 1707 A. D. to 2000 A. D. Atlantic Publishers and 
Distributors, New Delhi, 2002. 187. 
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ellátási kiszolgáltatottsága,3 és sor került az adómentességet élvező törzsek 
megadóztatására is. Chaurasia szerint azokban, akik az angol döntések követ-
keztében veszítették el a hatalmukat vagy a megélhetési forrásukat, egyre nőtt 
az angolellenesség, és az angol uralom hűséges ellenségei lettek.4 

A társadalmi sérelmek között szerepelt a fejedelmi udvarok megszűné-
se, amelyek eltűnésével az ott dolgozó hivatalnokok elveszítették a megélhe-
tési forrásukat, és sérült a társadalomban elfoglalt státuszuk is. Az angolok 
egyre nagyobb befolyásra tettek szert a különböző fejedelemségekben, növel-
ve a helyiek ellenszenvét. Az angolok ezek által egy idegen gondolkodásmód 
bevezetésére törekedtek, figyelmen kívül hagyva a helyi szokásokat.5 A kor-
szakban tehát az anglicista irányzat volt az uralkodó, amelynek céljait 
Thomas Babington Macaulay 1835-ben Minute in Education című munkájá-
ban foglalta össze az indiaiak nevelésével kapcsolatban: „vérükben és szívük-
ben indiaiak, de ízlésükben, véleményükben és intellektusukban angolok.”6 

A katonai lázadásnak szintén számos oka volt, de a fentebb említettek 
egy része természetesen a szipojokat is érintette.7 De meg kell különböztet-
nünk azokat a sérelmeket, amelyek a feljebbvalóik ellen fordították helyi 
katonákat. Az egyik ok a zsoldok és nyugdíjak kérdése, amelyek összegét az 
expanzív háborúk lezárása után a kormányzat csökkentette. Ennél azonban 
fontosabb sérelem volt a faji megkülönböztetés, amely akadályozta a hindu 
tisztek katonai pályafutását. Érdemes megemlíteni még a hűségük megkérdő-
jelezését, a vallási sérelmeiket, és természetesen a tölténypatronok kérdését. 

 
A FELKELÉS, AMELY MEGRÁZTA A BRIT URALMAT  
Az első nagyobb megmozdulást sokan a marhafaggyúval és sertészsírral be-
kent töltényburkolatok rendszeresítése elleni tiltakozásként értelmezték, hi-
szen ezek foggal való feltépése miatt a katonák megszegték volna vallási 
szabályaikat. 

A problémák már 1857 elején érzékelhetőek voltak. Januárban Dum-
dum-ban, februárban Berhampore-ban tiltakoztak a töltények ellen. De felke-
lés valójában 1857 májusában Meerutban tört ki. Május 10-én a katonák fel-
lázadtak, a brit tisztviselőket megölték, a börtön kapuit feltörték, és a rabokat 
szabadon engedték.8 Ezután elhagyták Meerutot, és május 11-én Delhibe 
                                                           
3 TENIGL-TAKÁCS L. 1997. 298–299. 
4 CHAURASIA, R. S. 2002. 189–190. 
5 Uo. 188–189. 
6 MACAULAY , Thomas Babington: Minute in Education. 1935. Idézi: BALOGH András: Nemzet és 
történelem Indiában. Budapest, Kossuth Kiadó, 1988. 15. 
7 KULCSÁR Kálmán: India, az útkereső birodalom. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 57. 
8 CHAURASIA, R. S. 2002. 195–196. 
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meneteltek. Elfoglalták a várost, ahol a Vörös Erődbe behatolva visszaállítot-
ták a 82 éves mogul, II. Bahadur sah uralmát, és kikiáltották a függetlenséget. 

A sikerek ösztönzőleg hatottak a Gangesz és a Jamuna menti városok-
ra, így a felkelés gyorsan terjedt a Hindusztáni-alföldön. De a felkelés erre a 
körzetre korlátozódott. A szubkontinens többi területe és katonája vagy nem 
szimpatizált a felkelőkkel, vagy még idejében megfékezték őket az angolok 
(pl: Punjabban vagy Bengálban). 

A felkelők védekező taktikája révén az angolok sikerrel vonták össze a 
csapataikat, aminek következtében az angolok visszafoglalták Delhit. Ez 
erkölcsi győzelem is volt, mivel Delhi a független India egyik legfontosabb 
jelképe volt a felkelők számára. Ezután következett a felkelés többi központ-
jának, Kanpurnak és Lucknownak a bevétele. Ezt követően a harcok Közép-
Indiában folytatódtak, az angolok számára sikerekkel. 

November elsején napvilágot látott Viktória királynő proklamációja, 
amely nagy csapást jelentett a felkelőknek, mivel hatására számos főúr el-
hagyta a felkelést. Ezzel az eseménnyel az egyébként sem teljes társadalmi 
bázis még inkább megbomlott. 

Bár az ellenállási gócok felszámolása még 1859 tavaszáig eltartott, a 
felkelés katonai jellege nagyban csökkent, valójában 1858-ban véget ért. Ezt 
követően nem beszélhetünk nagyobb csatákról, megkezdődött a felkelés vég-
leges felszámolása, és egy új brit uralom kiépítése. 

 
A VERESÉG OKAI ÉS EREDMÉNYEI 
A felkelés vereségének számos oka van. Meglátásom szerint a legfontosabb 
ezek közül az egység hiánya volt, amely több téren is észlelhető. 

Ez jelent meg a három központ önálló működésében is. Delhi, Kanpur 
és Lucknow tevékenységét nem fogta össze egyetlen vezető sem, szinte teljes 
mértékben egymástól elszigetelten működtek. A felkelés során ugyanis nem 
volt olyan vezéregyénség, aki az egész mozgalmat egyesíteni tudta volna.9 

Mindezekhez társult még az egységes haditervek hiánya, amelynek 
következtében a nagyobb és komolyabb stratégiai döntéseket igénylő csaták-
ban vereséget szenvedtek az indiai alakulatok. A védekező taktika pedig elég 
időt biztosított az angoloknak a mozgósításra. Ráadásul a felkelés csak korlá-
tozott területen terjedt el, tehát a szipojok nem egyesítették India erejét. 
Sindh, Rajputhana és Közép- és Kelet-Bengál nem csatlakoztak a felkeléshez, 
Nepál pedig jelentős segítséget nyújtott a briteknek. Az említett területek 
passzivitása inkább segítette az angolokat, mint a szipojokat. 

                                                           
9 A vezéreket sokszor vezette személyes indíték, amelyeket a felkelés céljai elé helyeztek. 
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Az egység kialakítását akadályozta a reális célok, programok hiánya is. A 
felkelők a Mughal Birodalomhoz, a múlthoz való visszatérést és a független 
India restaurációját hangsúlyozták. Ez azonban már nem volt reális alternatíva 
a Brit Birodalom „árnyékában”. Ezek nélkül pedig a társadalmi egységet sem 
lehetett megvalósítani, amit az is bizonyított, hogy a parasztságot nem tudták 
megnyerni a felkelés számára, a felsőbb társadalmi csoportok jelentős része 
pedig elhagyta a lázadókat a királynői proklamáció után. 

A királynő ebben megbocsátott a felkelésben résztvevő főuraknak, sér-
tetlenséget ígért nekik, kijelentette, hogy Canning grófot nevezi ki India alki-
rályának, nem kívánják tovább növelni a területeiket, majd pedig kijelentet-
ték, hogy10: „Ezúton tudatjuk India bennszülött hercegeivel, hogy a Kelet-
indiai Társaság vezetőivel kötött minden szerződést és megállapodást átválla-
lunk… Akaratunk az, hogy alattvalóink származástól vagy hitbéli megkülön-
böztetéstől mentesen és pártatlanul juthassanak hivatalokhoz szolgálatunk-
ban, melyek betöltésére neveltetésüktől, képességeiktől és 
feddhetetlenségüktől fogva alkalmasak.”11 

A vereség okai között tartják számon India sokszínűséget is. A vallási, 
etnikai és társadalmi sokféleség segítette a britek oszd meg és uralkodj takti-
káját.12 Mindehhez pedig hozzá kell adunk olyan tényezőket, mint a felkelés 
nemzetközi elszigeteltsége, az anarchikus állapotok, a kevés tartalék és a 
felkelés túl korai kirobbanása. 

A felkelésnek azonban mindenképpen van pozitív eredménye. Feltárta 
a brit uralom gyengeségeit, a KIT hatalmának tarthatatlanságát, és a gyakorolt 
politika hibáit.13 Az angolok felülvizsgálták a kialakult gyarmati rendszert, és 
számos reformot és változtatást hajtottak végre. Vagyis a felkelés határkőnek 
mondható az angol gyarmati politikában. 

A királynő rendeletével feloszlatta a Kelet-Indiai Társaságot, amelynek 
vagyona a koronára szállt, a részvényeseit kártalanították, amit az indiai költ-
ségvetésből fizették, a szubkontinens lakóinak az adóiból. A KIT katonáit 
besorozták a királyi hadseregbe, ahol erősen növelték az angolok számát. A 
különböző nemzetiségi, vallási és kasztcsoportok más-más alakulatokba ke-

                                                           
10 Viktória királynő proklamációja, 1858. In: Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789–1914. 
Szerk. DIÓSZEGI István Korona Kiadó, Budapest, 2001. 590. 
11 Viktória királynő 1858-as rendelete. Idézi: TENIGL-TAKÁCS L. 1997. 308–309. 
12 SALGÓ László: A gyarmatosítás története Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában (1789–1918). 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 22. 
13 GÁTHY  Vera: Államigazgatás a gyarmati és független Indiában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 
56. 
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rültek, és az angolok érvényesítették a szembeállítás elvét.14 A tüzérségnél és 
a műszaki alakulatoknál csak angolok szolgálhattak, és a bevezetett új előlép-
tetési rendszer több lehetőséget adott az indiaiaknak az előrelépésre. Az indiai 
katonákat pedig azokból a tartományokból toborozták, amelyek nem vettek 
részt a felkelésben, így jelentősen növekedett a szikh és gurkha egységek 
száma. 

A legfontosabb következmény, az 1858 júliusában hozott törvény „In-
dia jobb kormányzásáról” címmel. Eszerint India a korona uralma alá került, 
„Indiát a Királynő által és nevében fogják kormányozni”,15 kormányzóját 
alkirálynak nevezték, aki az indiai ügyekkel foglalkozó londoni Indiaügyi 
Minisztérium utasításait hajtotta végre. A Minisztérium vezetője, az államtit-
kár lett, aki mellé egy 15 tagú tanácskozó testületet hoztak létre olyan szemé-
lyekből, akik legalább tíz évig szolgáltak Indiában, és szabályozták a Tanács 
tagjainak fizetését.16 

Az indiai államok és uralkodók felé tanúsított politikáján is változtatott 
kormány. Az annexiók helyett a fejedelmek megbecsülése és támogatóként 
való alkalmazása került előtérbe. Ekkor került sor először a fejedelmek jogai-
nak törvényes garantálására.17 Véget vetettek a háramlott birtokok politikájá-
nak, és a fejedelmek megőrizhették a katonaállítás jogát, ám ezek rosszul 
képzett és felszerelt egységek voltak.18 

További intézkedésként megtiltották, hogy a földesúr önkényesen 
megemelhesse bizonyos bérlő-kategóriákban a bérleti díjat, és nem űzhette el 
a bérlőket a földjükről. Ezzel mérsékelték a parasztság elégedetlenségét. 

Megmutatkozott, hogy az anglicista irányzat vereséget szenvedett a po-
litikában, mivel azt látták bizonyítva, hogy a nyugatiassá tétel túlzó vagy a 
hagyományokat sértő lépései a vagyonos felsőbb rétegek ellenszenvét váltot-
ták ki, és ez is oka volt a felkelésnek. 
 
A FELKELÉS HÍREI ANGLIÁBAN  
Az Indiából érkező hírek csak lassan jutottak el Angliába, azok is ritkák és 
sok esetben megbízhatatlanok voltak. Eleinte nem is foglalkoztak velük túl-
zottan, mert a szubkontinens nem jelentett olyan témát, amely vonzotta volna 

                                                           
14 ANTONOVA, K. A.–BONGARD-LEVIN, G. M.–KOTOVSZKIJ, G. G.: India története. Kossuth Könyv-
kiadó–Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981. 269–270. 
15 The Government of India Act, 1858. In: KEITH, A. Berriedale: Speeches and Documents on Indian 
policy, 1750–1921. I. Oxford University Press, London, 1922. 370. 
16 The Government of India Act, 1858. In: KEITH, A. B. 1922. 370–382. 
17 GÁTHY V. 1985. 56–57. 
18 ANTONOVA, K. A.–BONGARD-LEVIN, G. M.–KOTOVSZKIJ, G. G. 1981. 271–272. 
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a figyelmet, és korlátozott konfliktusnak tartották a felkelést, amelyet a helyi 
katonai erők hamarosan rendezni tudnak. 

A parlament mindkét házában számos felszólalás emlegette a szipoj 
katonák rémtetteit, és az Indiában élő angolok félelmeit, de a képviselők fo-
lyamatosan tájékozódtak a helyi eseményekről, és a hadműveletekről is. Eze-
ket nevezhetjük állandó témáknak. 

A Képviselőházban Henry Rich számolt be arról, hogy az Indiában 
maradt britek hirtelen gyilkosságok és kegyetlenségek közepette találták ma-
gukat, ezért önvédelemre kényszerültek.19 1858 februárjában pedig Lawrence 
Palk adott hangot felháborodásának, ennek oka, hogy egy felszólalásban vé-
deni próbálták a szipojokat. Erre Palk elmondta, hogy nem hitte volna, hogy 
azoknak, akik angol nőket és gyerekeket gyilkoltak és kínoztak, éppen Lon-
donban lesznek védelmezőik.20 

De konfliktus támadt abban a kérdésben is, hogy mennyit tudott való-
jában a kormány, és mennyit tárt a nyilvánosság elé. Ezt támasztja alá a par-
lamentben lezajlott vita Lord Palmerston és Disraeli között 1857. július 13-
án. Itt a hírek beérkezéséről és pontosságáról is szó esett. Palmerston minisz-
terelnök arról is beszélt, hogy az információk telegráfon érkeznek, de előfor-
dult az is, hogy a magánszemélyek többet tudtak az eseményekről, mint a 
kormány.21 

Ám igazán meghatározó jelenséggé vált Benjamin Disraeli és 
Palmerston miniszterelnök vitája Indiáról. A két politikus ugyanis egészen 
más módon közelítette meg a kérdést, és egészen másként gondoltak a felke-
lés okaira, jellegére, India jövőbeli igazgatására. Ez a vita végigkísérte a fel-
kelés időszakát. 

A sajtó hasonlóan viszonyult az eseményekhez. A lapok forrásai a par-
lamenti viták, magánlevelek, és a sürgönyök voltak, amelyekből következően 
ugyanazok a témák merültek fel bennük, mint a parlamentben. Tehát beszá-
molókat közöltek a harcokról, az indiai eseményekről, a parlamenti vélemé-
nyekről. 

Állandó téma volt az angolokat ért kegyetlenkedések leírása a társada-
lomnak: „ […]  az angol hölgyek ellen elkövetett kegyetlenségek olyan ször-

                                                           
19 Henry Rich a Képviselőházban, 1858. március 18. Online: http://hansard.millbank 
systems.com/commons/1858/mar/18/papers-movedfor#S3V0149P0_18580318_HOC_41–2011. 
március 14. 
20 Lawrence Palk beszéde a Képviselőházban, 1858. február 16. Online: http://hansard. 
millbanksystems.com/commons/1858/feb/16/papersmovedfor#S3V0148P0_18580216_HOC_39 –
2011. március 14. 
21 Képviselőházi vita, 1857. július 13. Online: http://hansard.millbank-systems.com/commons/ 
1857/jul/13/the-indian-mutiny-question#S3V0146P0_18570713_ HOC_10–2012. december 1. 
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nyűek, hogy a puszta említésük is bűncselekmény.”22„Ahol a mészárlás volt, 
mindent vér borított, mint egy mészárszékben.”23 

A The Times szintén utalt az atrocitásokra. 1857. augusztus 6-án kö-
zölt cikkében arról írt, hogy ezeket a kegyetlen bánásmódokat, az áldozatok 
szenvedéseit nem lehet szavakkal leírni, mégis beszélni kell róla, hogy a tár-
sadalom megismerhesse a felkelők bűneit.24 

India megtartásának fontosságáról, és a jövőbeli igazgatásról is szó 
esett a lapokban. A The Illustrated London News szerint az Indiában égő 
tüzet mindenképpen el kell oltani valamilyen módon, vagyis a felkelést el kell 
fojtani, hogy Anglia ne veszítse el a területeit a szubkontinensen.25 A kor-
mányzás átalakításának módjairól szóló viták közt Benjamin Disraeli és lord 
Palmerston véleménykülönbsége a legismertebb. Ennek bemutatására a Punch 
számai kiválóan alkalmasak. Karikatúráival a lap rávilágított a felkelés okai-
ra, és a két politikus vitájára is. Ennek kapcsán érdemes megfigyelni a „Rivá-
lis fekete babák”26 című képet, vagy azt, amelyen a politikusok dajkának 
öltözve védik a kisbabaként illusztrált törvénytervezeteiket.27 

 
A FELKELÉS NEMZETKÖZI ISMERTSÉGE 
A lázadás hírei természetesen eljutottak Európa számos országába, sőt még az 
Amerikai Egyesült Államokba is. Vagyis megállapítható, hogy a felkelés 
nemzetközileg ismert esemény volt, amely kiváltotta a különböző nemzetek 
elismerését, szimpátiáját, véleményét. 

A magyar sajtó rendkívül sokat foglalkozott a felkeléssel. A lapok kö-
zül cikkezett az eseményekről a Vasárnapi Újság, a Budapesti Hírlap, a Pesti 
Napló, de a Budapesti Szemle is. Ezek többsége általánosan az eseménytörté-
net bemutatására törekedett úgy az indiai történések között, mint a londoni 
viták esetében is. Kitértek az okok feltárására, a következmények vázolására, 
a különböző politikai irányzatok ismertetésére. A magyar lapok általában az 
angol újságok írásai alapján állították össze a híreiket, így azok álláspontja 
lelhető fel bennük. Önálló vélemények viszonylag ritkán olvashatóak bennük, 
de néhány cikk és Kemény Zsigmond tanulmányai a Budapesti Szemlében 
egyértelműen azt sugallták, hogy a magyar közírók értették a felkelés okait, 

                                                           
22 The Illustrated London News, 1857. augusztus 8. Idézi: BLUNT, Alison: Embodying war: British 
women and domestic defilement in the Indian ‘Mutiny’, 1857–8. In: Journal of Historical Geography, 
2000/3. 408. 
23 The Illustrated London News, 1857. szeptember 26. Idézi: BLUNT, A. 2000. 415. 
24 The Times, 1857. augusztus 6. Idézi: BLUNT, A. 2000. 408. 
25 The Illustrated London News, 1857. július 4. Idézi: BLUNT, A. 2000. 406. 
26 Punch, 1858. április 10. 
27 Uo. 1858. április 17. 
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de azt is, hogy Anglia le fogja győzni a lázadókat, és reformokkal megőrzi 
majd a hatalmát a térségben. „ <John Company>’ visszavonult az üzlettől. 
Nem csak keletind kereskedelmi üzletével, de birodalmi kormányzásával is 
fölhagyott s most nyugodtan él jövedelméből.” 28 „Örököse e ragyogó múltú 
kalmároknak az angol korona.”29 

Hasonló volt a helyzet a német sajtóval. A szerzők közül általában 
hármat szokás kiemelni, Theodor Fontane-t, Edgar Bauert, és Wilhelm 
Liebknecht-t. Fontane negatív képet festett a brit gyarmatosításról, mivel 
szerinte azt a nyereségvágy hajtja és a haladás mögé bújik. Az angol liberáli-
sokat pedig a nyugati civilizáció terjesztésének éllovasainak tartotta. A másik 
két szerző leginkább arról cikkezett, hogy a felkelésnek milyen következmé-
nyei lesznek, és azok hatással vannak-e a brit társadalomra.30 Emellett a lapok 
természetesen beszámoltak az események alakulásáról is. 

Az Indiáról szóló cikkek száma az Egyesült Államokban is növekedett. 
A köztudatban ekkor erősen megjelent India, és annak gyarmatosítása. Egy 
részük kritizálta ugyan az elkövetett törvénytelenségeket, a hasonló gondol-
kodásmód miatt azonban az angolokkal szimpatizáló többség gratulált Angli-
ának a civilizáció meghonosításához Indiában. Ennek okán rengeteg lap szá-
molt be az angolokat ért atrocitásokról.31 A New-York Daily Tribune 1858 
tavaszán arról írt, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a felkelők 
gyűlölete a keresztény és civilizált uraik ellen fordul, és hogyan lépnek fel ez 
ellen az angolok.32 

A felsorolt példák, és a vázolt tendenciák alapján látható, hogy a láza-
dás nemzetközileg valóban ismert esemény volt, amely foglalkoztatta a világ 
majd minden részének hírlapíróit, és az olvasóközönséget is. 

A szipojlázadás megítélése ma sem egyöntetű a történettudományban, 
abban azonban minden kutató egyetért, hogy rendkívül fontos jelenség volt, 
amely jelentős változásokat eredményezett India történetében, az angol gyar-
matosítás módszereiben. Ennek az eseménynek a hatására alakult ki a követ-
kező néhány évtizedben az a rendszer, amely a Brit Birodalomban tartotta 

                                                           
28 Pesti Napló, 1858. szeptember 17. 
29 KEMÉNY Zsigmond: Politikai Szemle (A keletindiai kormányzás rendszere, és a sepoy-lázadás.). In: 
Budapesti Szemle, 1857/1. 449. 
30 MAZUMDAR , Shaswati: Insurgent Sepoys. Europe Views the Revolt of 1857. Routledge, New Delhi, 
2011. 19–42. Online: http://books.google.hu/books?id=Iq7oBz0XBosC&printsec= 
frontcover&dq=editions: JxPqFI9CVHUC&hl=hu&sa=X&ei=MSFpUZVD4an4AS1i4H4AQ&-
ved=0CDkQuwUwAQ#v=onepage&q&f=false–2013. árplis 18. 
31 Pl. Democrat and sentinel, 1858. január 27. Online: www.loc.gov/index.html–2013. április 5. 
32 New-York Daily Tribune, 1858. április 5. Online: www.loc.gov/index.html–2013. április 5. 



KOVÁCS MÁRTA 
 

192

Indiát egészen 1947-ig, és amely még a függetlenség kivívása után is jelentős 
hatással volt az új India kormányzására, nemzetközi kapcsolataira. 

 



 
 
Lukács Anna 

A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI 39. GYALOGEZRED HARCAI 1915-BEN 
 
Az ezred történetét egészen a 18. századtól nyomon lehet követni. A „hétéves 
háború” kirobbanásakor, 1756-ban kapott megbízást gróf Pálffy János egy 
magyar gyalogezred létrehozására, amelyet saját költségén megszervezett.1 
Ebben a háborúban nem szenvedtek vereséget az ezred katonái, dicsőséges 
útjuk elkezdődött. 1766-ban a központi szabályozások révén az ezred meg-
kapta a 39-es számot. Részt vettek a törökök elleni harcokban 1788-tól kezd-
ve, majd 1792-től a francia háborúkban. Az 1848/49-es szabadságharc során 
is kivették részüket a csatákból. 1868-ban az Osztrák–Magyar Monarchia 39. 
Dom Miguel ezredének nevét 39. császári és királyi Dom Miguel2gyalogez-
redre nevezték át.3 

A császári és királyi 7. hadtest Sztropkó előtt vette fel a harcot az 
1915-ös év elején. A hadtest parancsnoka József királyi herceg lovassági 
tábornok, a hadosztályparancsnok Le Beau tábornok és a dandárparancsnok 
báró Henneberg József ezredes. Az ezred tisztjei: az ezredparancsnok Zeiss 
Oszkár őrnagy, a segédtiszt Pintér Ferenc százados, az orvosfőnök dr. Lévay 
József, a számvevőtiszt Lobert Ulrik százados, az élelmezési tisztek 
Scholaszter tiszthelyettes és Mikulicsics hadapród. Az 1. zászlóalj parancsno-
ka Moldauer Henrik százados, a 2. zászlóaljé Müller Emil százados, a segéd-
tiszt Balassa József zászlós, a 3. zászlóalj parancsnoka Felsővályi Nagy Fri-
gyes százados, a segédtiszt Pintér Sándor hadnagy. A századparancsnokok a 
következőek voltak: 1. század Fischer Ernő, 2. század Szremacski Sándor 
főhadnagy, 3. század Herbert Ferenc főhadnagy, 4. század Gusztovics Artur 
főhadnagy, 5. század Herditzky Jenő főhadnagy, 6. század Prokopovits Leó 
főhadnagy, 7. század Székely Sándor főhadnagy, 8. század Engel László had-
nagy, 9. század Bohner Zoltán százados, 10. század Böhm Richárd százados, 
I. géppuska-osztag parancsnok Borotvás zászlós, 2. géppuskás-osztag Pribil 
József hadnagy.4 Az új esztendő azzal vette kezdetét, hogy ezredünk hadtest-
tartalékban állt. Január 2-án érkezett meg az ezredhez a 4. menetzászlóalj és 
ezen a napon tartott szemlét József királyi herceg is. Ezekben a napokban 

                                                           
1 Magyarország hadtörténete két kötetben, 1. Főszerk. LIPTAI Ervin. Budapest, 1984. 420. 
2 1827-ben lett az ezredtulajdonos Dom Miguel portugál herceg. 
3 A gyalogezred korábbi történetéhez: MAYER, Ferdinand: Geschichte des k. u. k. Infanterie-
Regimentes Nr. 39. für gegenwärtig Grossfürt Alexis von Russland, von seiner Errichtung 1756 bis 
Ende 1875. Wien, 1875. 
4LÉPESFALVY LÉPES Győző–MÁTÉFY Artur: A császári és királyi báró Hötzendorfi Konrád Ferenc 
tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborús története 1914–1918. Debrecen, 1939. 103. 
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felderítő munkát folytattak katonáink. Mivel az oroszok nem tartották tiszte-
letben a karácsony szent ünnepét, ezért az ezred sem felejtette el, hogy január 
6-án ünnepelt az ellenség. Zeiss őrnagy egy zászlóaljjal sikeres akciót hajtott 
végre, amely során 34 foglyot ejtettek és hadianyagot zsákmányoltak. A kö-
vetkező napokban hókunyhókat építettek ki a katonák és állásokat. A lövegál-
lások magas helye miatt bivalyok segítségével vontatták fel az ágyúkat. A 
lőszerpótlás teljesen elakadt és a kolera ismét áldozatait szedte. Január 18-án 
meglátogatta a betegeket József főherceg és felesége. Ekkor az ezred 10 szá-
zaddal rendelkezett, ami 1 törzstisztet, 5 századost, 17 alantos tisztet, 14 zász-
lóst, 1950 puskát és 4 géppuskát jelentett.5 Január 24-én így írt az ezredről 
József főherceg Sztropkóból: „Hozzátok hős 39-es bajtársak fordulok azon 
szent meggyőződéssel, hogy ti feltartóztathatatlan rohammal végleg kiűzitetek 
magyar hazátokból az oroszt. Ti bennetek a hitem, veletek szivem. Egy zász-
lóaljatok egy világra szóló hőstettre hivatva! Az isten vezényeljen benneteket 
úgy, ahogy azt hiven hozzátok magaszkodó lelkem rátok csak.”6 Január 25-én 
szólította harcba az ezredet József főherceg lovassági tábornok, a harcra a 2. 
zászlóaljat vezényelték ki. Délutánra már 17 ember halt meg és 57-en sebe-
sültek meg. Az éjszaka folyamán a térdig érő hóban kellett menetelniük a 
katonákban. Január 27-én sikerrel visszaverték az ellenség támadását, de a 
fagyási sérülések sok áldozatot szedtek. Átcsoportosítás vette kezdetét, így az 
ezred Nagy ezredes lovascsoportjához került. A II. zászlóalj a 863-as és 720-
as magaslatok környékén állt. Sikert értek el ismét a harminckilencesek, erről 
a hőstettről József főherceg igen szeretetteljesen írt.7 A harcok során 400 
ember vesztette életét, tehát az állomány 50 százaléka elveszett. Január 29-én 
a 39. gyalogezred 2. zászlóaljáról József főherceg Nagycsertészről így írt: „A 
39. gyalogezred II-ik zászlóalja, mely a 20. hadosztály jobbszárnyán, jobban 
mondva a szárny közelében fönt a 789. és 720-as magaslatok között, az orosz 
fedezékek előtt hősiesen viselkedtek, a hősök között is ők a legkiválóbbak.”8 
Nagy ezüst vitézségi érmet kapott Véber Andor és Grósz Jenő zászlós, Koncz 
József és Csukás Bertalan törzsőrmester, Balog József, Forgács Gábor és 
Cziganek Hugó szakaszvezető és Venczel Mihály őrvezető.9 Február 1-én 
Nagybukóczból küldött jelentést Müller Emil főhadnagy, hogy a 39. gyalog-

                                                           
5 L. LÉPES GY.–MÁTÉFY A. 1939. 104. 
6 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Tanulmánygyűjtemény (a továbbiakban TGY) 482. 1 
doboz № 5. 
7 JÓZSEF Ágost: A világháború amilyennek én láttam: 1914 július 31–1915 május 25., 1 Magyar 
Tudományos Akadémia, Budapest, 1926. 385. 
8 HL II. 482. 1 doboz № 7. 772/2-es számú jelentés. L. LÉPES Gy.–MÁTÉFY A. 1939. 108. és JÓZSEF 
Á. 1926. 396. 
9 HL II. 482. 1 doboz № 32. 
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ezred 2. zászlóaljának az a feladata, hogy egy 347 méteres magaslatot 
Bukóczhurkánál biztosítson.10 A 17. gyalogos hadosztály 227/3. számú német 
nyelvű parancsa tartalmazza, hogy a 2. zászlóalj Nagybukócznál helyezkedik 
el és biztosítja az utat Kisgombás felé.11 Február 2-án a hadosztály 
Felsőrákócz–Kisberezsnye térségbe húzódott, a hadosztályparancsnokság 
Sztropkón helyezkedett el. Február 3-án József főherceg meglátogatta a zász-
lóaljat és kitüntetéseket adott át. Fazekas Bálint gyalogos azért kapott nagy-
ezüstöt, mert az oroszok fogolytáborából sikeresen megszökött. Nagyon hi-
deg volt ekkor, február 4-én mínusz 14 fokot mértek. A hocsai harcok nem 
kezdődtek sikerrel, ezért összehangoltan támadtak a zászlóaljak. A várt sikert 
elérték, az elveszett állást visszavették és még 150 foglyot ejtettek. A 6/2. 
menetzászlóalj megérkezett, melynek parancsnoka nemes Gyárfás Sámuel 
százados volt, a századparancsnok Lépes Győző százados és dr. Lengyel 
hadbírószázados, az alantos tisztek nemes Palik Brunó, Lotter Ferenc, dr. 
Szabó Sándor, Beke Jenő és dr. Berger Károly hadnagy, Kiss Zsigmond zász-
lós és Papp Sándor hadapródjelölt. Böhm Richárd hadnagy századával egy 
Hocsától északkeletre lévő domb felé vette az irányt, de az ellenség erősebb-
nek bizonyult és a 80 fős század teljesen megsemmisült. Le Beau német nyel-
vű jelentésében megdicsérte az ezredet, hogy helyt állt a heves harcban.12 
Február 5-én az ezred 3 csoportban Kouff ezredes csoportjához tartozott. Az 
első csoporthoz 3 század tartozott Müller Emil századossal az élén. A 2. cso-
porthoz szintén 3 század tartozott Moldauer százados vezénylete alatt. A 3 
csoportot a Gyárfás zászlóalj képezte. Katonáink a harcokat a 12. szibériai 
hadosztály ellen folytatták. Február 7-én elfogtak két oroszt, akik elmondták, 
hogy merre vannak állásaik, ezt az ezredparancsnokság jelentésében olvashat-
juk.13 Február 8-án és 9-én hiába támadt az ellenség, mert minden kísérletet 
sikerült visszaverni. A hadosztály vezérkari főnöke Metzger vezérkari száza-
dos lett. Járőrharcok voltak folyamatban, az ezredet 3 zászlóaljba osztották 
be. Müller főhadnagy Hocsában, Karpitschek főhadnagy Körösényben és 
Gyárfás főhadnagy Kisberezsnyén állomásozott, az állások megtartása volt a 
másnapi feladatuk.14 Február 10-én a jelentések a helyzet változatlanságáról 
szóltak. Velkőt még fogva tartotta az ellenség, nem volt lehetséges átjutni 
éjszaka, az olaszok megvilágították a harcmezőt fényjelző rakétákkal, írta 
Zeiss őrnagy.15 Január 26-tól február 10-ig 4 tiszt halt meg és még 280 férfi, 6 
                                                           
10 Uo. № 38. 
11 Uo. № 39. 
12 Uo. № 119. 
13 Uo. № 141. 
14 Uo. № 159. 
15 Uo. № 185. 
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tiszt tűnt el és még 350 ember, elvesztettek egy géppuskát védőpajzzsal, 6 
muníció elveszett. A 10. és 11. század veszteségei még nem kerültek ebben a 
jelentésben meghatározásra, a 2. zászlóalj 416 embert veszített.16 Február 11-
én a 4. századból, dr. Pécsi zászlós jelentette, hogy az ellenség a 438-as ma-
gaslaton van az árkokban, hallani a fegyvereiket és látni lehet a tányérsapká-
jukat.17 Február 12-re sikerült két napot pihennie az ezrednek, amire nagy 
szükség volt nem csak testileg, hanem lelkileg is. Boroevic parancsában a 
következőket intézte a 3. hadsereg parancsnokságához: „a tisztek, katonai 
alkalmazottak nyilvános helyeken, kávéházakban és vendéglőkben, magánla-
kásokban, stb. helyeken való viselkedésére sok panasz érkezett. Egy tisztnek 
mindig helyesen kell viselkednie, nem szabad törvényt szegnie. Tilos a ha-
zárdjáték, hangos viselkedés, éjszakai italozás. Nem szabad a kórházakból 
elszökni, megszegni a házirendet, példát kell mutatni nem csak a csapatnak, 
hanem a civil lakosságnak is.”18 

A Radivojért folytatott küzdelmek 1915. február 15-én vették kezdetü-
ket. Az első radivoji harcban az ezred feladata, hogy a 428 méter magasan 
fekvő Radivojt elfoglalja. A főcsoportot Zeiss őrnagy 2 és fél zászlóalja ké-
pezte és a géppuska-osztag. A jobb oldalcsoportba a Gyárfás zászlóalj tarto-
zott. Segített még a 37. zászlóalj, a 46. ezred, a 43. ezred, a 61. ezred egy-egy 
zászlóalja. A katonáinkkal szemben a 46. szibériai lövészezred állt. A küz-
delmet a magas hó és mély szakadékok nehezítették meg. A Gyárfás-
zászlóaljnak sikerült bevennie Radivojt, de az oroszok újabb támadása során 
megsérült Gyárfás százados és Lépes százados vette át tőle a parancsnoksá-
got. Este kaptak parancsot, hogy vonuljanak vissza az ezredhez, pedig ezeket 
a területeket igen nehéz volt megszerezni. Sokan megsebesültek, meghaltak, a 
zászlóalj fele odaveszett. A főcsoportnak nem voltak ilyen nagy veszteségei. 
Az ezred katonái közül 3 tiszt halt meg és még 76 ember, 3 tiszt és 231 ember 
sebesült meg.19 Gyárfás százados igen elismerően nyilatkozott a 39-esek tette-
iről, bátorságukról.20 Le Beau tábornok hadosztályparancsnok hősként tekin-
tett a katonáinkra jelentésében. Ő Felségétől kérelmezték, hogy a zászlóalj 
kapja meg a kettős nagyságú arany vitézségi érmet. A területet, ahol végbe-
ment ez a dicső harc „Gyáráfáshát”-nak nevezték el. A második radivoji üt-
közet február 17-én vette kezdetét. Az ellenségnek nem sikerült behatolnia 
árkainkba, mert minden támadást visszavertünk. Az ezred új parancsnokának 
Bracciofortei Spiess Szilvió ezredes lett kinevezve. A helyzet további mene-
                                                           
16 Uo. № 189. 
17 Uo. № 204. 
18 Uo. № 233. 
19 L. LÉPES Gy.–MÁTÉFY A. 1939. 119. 
20 JÓZSEF Á. 1926. 440–450. 
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tével kapcsolatban báró Henneberg ezredes dandárparancsnok tartott eligazí-
tást. Ő jól látta a harci helyzetet, mivel a katonákkal együtt élt közvetlenül az 
első vonal mögött, így a sikerek neki is köszönhetőek. Az ezred fegyverei: 1. 
század 60, 3. század 119, 4. század 92, 5/8. század 66, 6. század 45., 9. század 
112., 14. század 126, összesen 620 darab, jelenti Müller főhadnagy.21 Müller 
főhadnagy szerint a tegnapi nap óta az I. zászlóaljnak 3 halottja és 8 sérültje 
lett, a 2. zászlóaljnak 1 halottja, a 3. zászlóaljnak 6 sérültje, a 4. zászlóaljnak 
12 sérültje, egyébként a helyzet nem változott. Az 1. zászlóalj 4. századának 
kivételével mindenki meleg ételt kapott, akik kimaradtak, azok kenyeret és 
szalonnát ettek.22 Február 21-én a parancs kihirdetése után átcsoportosítás 
vette kezdetét, beszüntették a támadásokat, az állásokat kellett megerősíteni, a 
tartalékok számára pihenőhelyek létesültek. Le Beau intézkedésében kiadta, 
hogy a 39-esek menjenek a Hocsánkáról az északi állások felé.23 Február 24-
én érkezett meg a fél 7. menetzászlóaljjal Starkel százados.24A kiegészítés 
miatt minden század kapott 30–40 katonát, így 10 századból és 3 zászlóaljból 
állt ki az ezred. A 43-asok érkezése után, végre majdnem két heti harc után 
hadtesttartalékba mehettek a 39-esek Kisberezsnyére. A támadási parancsot is 
megkapták, február 28-án kellett indulniuk a 450-es magaslat ellen Szálnokon 
keresztül. Február 26-án történt meg először, hogy az ezred összes harcokban 
résztvevő tisztje jelen volt egy megbeszélésen.25 A következő néhány napot 
Érfalun töltötte az ezred.26 Szropkóról érkezett parancs, hogy Érfalu evakuá-
lását elrendelik február 28-án, a lakókat Nagyberezsnyére küldték.27 

A Szálnok melletti harcokra 1915. március 1-től került sor. Az 1. zász-
lóalj élén Zeiss Oszkár őrnagy állt, a 2. zászlóalj élén Müller Emil százados 
és a 3. zászlóalj élén Moldauer Henrik százados. Az ezred Kaminci 488 ma-
gaslatra érkezett meg és parancsot kapott arra, hogy a 450-es magaslatot ve-
gye vissza.28 Március 2-án megkezdődött a támadás Spiess ezredes 8 száza-
dával és a 2. géppuska-osztaggal képezte az arc-csoportot, jobb oldalon Lépes 
százados vette fel a harcot 2 századdal és az I. géppuska-osztaggal. Aknavetőt 
és fényszórót kapott az ezred, valamint kézigránátot és acélpáncélokat, de 
nem kerültek felhasználásra, mert nem ismerték a bakák ezen eszközök hasz-
nálatát. A világító pisztolyokat sikerrel használták, de az aknavetőket még 

                                                           
21 HL II. 482. 1. doboz 246. 
22 Uo. 247. 
23 Uo. 302. 
24 L. LÉPES Gy.–MÁTÉFY A. 1939. 122. 
25 Uo. 
26 HL II. 482. 1. doboz 356. 
27 Uo. 378. 
28 Uo. 393. 
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nem ismerték ki eléggé. A támadás sikerrel zárult, a 450-es magaslat a mienk 
lett.29 150 orosz esett fogságba és 3 géppuska is hozzánk került. Nem sikerült 
az ellenség állásait felderíteni, ezért nem várt támadás érte a zászlóaljat. Lé-
pes százados fogságba került embereivel együtt. A két harc során több mint 
50 fő halt meg, majdnem kétszázan sebesültek meg és százan kerültek az 
ellenség fogságába. Március 4-én ismét a 450-es magaslatot kellett megvéde-
ni, amit a 3. zászlóaljnak sikerült és majdnem 100 foglyot ejtett. 10 nagyezüst 
és 18 kisezüst vitézségi érem került kiosztásra. József főherceg ismét dics-
éterben részesítette az ezredet. A második szálnoki csata március 5-én kezdő-
dött el. Az egész 17. hadosztály részt vett a harcban, amely az 508-as magas 
ellen indult el. A parancsnok báró Henneberg ezredes dandárparancsnok volt, 
aki nem csak a 39. ezredet vezényelte, hanem még a 46., 61. és 96. ezredet és 
a 37/2. zászlóaljat. Jobb szárnyon az 1. zászlóalj szolgált, középen a 3. zász-
lóalj, míg a balszárnyon a 2. zászlóalj. Az 1. és a 2. zászlóalj véres csatába 
került, kereszttűzben haltak meg sorra a katonák. Papp zászlós jelentésében 
leírta, hogy 48 fegyverrel támadt a 6. század, összeköttetésben a 4. századdal, 
akik leszakadtak tőlük. 10 ember meghalt és 18 fő sebesült meg, így vissza 
kellett húzódniuk.30 Hét század veszett itt el, csupán két óra kellett ahhoz, 
hogy a katonák fele odavesszen. 500 ember halálával talán ez volt az ezred 
legvéresebb napja. Megérkezett a 7. menetzászlóalj másik fele egy százados-
sal és kb. 500 jól képzett katonával. A hadtestet átcsoportosították. Nagyon 
hideg volt március hónap ezen napjaiban, a mínusz 14 fokos hidegben sok 
fagyási sérülés fordult elő. Az ezred 10 századából ötöt hoztak létre a veszte-
ségek miatt. Szerencsére az idő jobbra fordult és tartalékba vonulhattunk 
Érfalura és Vojtinavágásra. A harmadik szálnoki ütközetben már nem sikerrel 
indultak el katonáink. Március 20-án elvesztették a 450-es magaslatot és a 
498-asat még ezen a napon. Parancsot kapott az ezred az elveszített állások 
visszafoglalására. A nyílt terepen nagy veszteségeket szenvedett az ezred az 
ellenség géppuskái által. Néhány perc alatt több mint százan haltak meg, visz-
szavonult az ezred ismét Érfaluba és Vojtinavágásra. Két nap alatt 400 fő halt 
meg. Március 22-én sikeres támadással elfoglalta az ezred a 447-es magasla-
tot és 400 foglyot ejtett. Az átcsoportosítás során tartalékba került az ezred 
Érfalura. Március 24-én újra harcban állt ezred a 447-es magaslaton hat szá-
zaddal és hat géppuskával. Lőgyakorlatokat végeztek a katonák és az állások 
megerősítésén dolgoztak. Az ezred 1308 puskával bírt. Sikerült a március 27-
ei támadást kivédeni. Eső esett ezeken a napokon, veszteségeink nem voltak 
jelentősek. Április 4-én egy kosár ételt küldött az orosz tábor az ünnep alkal-
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mából, ezt a gesztust a magyar katonák viszonozták. Húsvétkor heves táma-
dás érte az ezredet, a távbeszélő működése megszűnt. Sikerrel járt az ellenség, 
megkezdtük az ellentámadást. Nem sok siker koronázta az ezred erőfeszítése-
it, csak a szárny szélein maradt meg némi erő. Spiess ezredes rohamot rendelt 
el, maga vezetette a harcot, de hamar lelőtték. Sikerrel járt a roham, melyet 6 
századunk nyert meg két orosz ezred ellen és több mint ezer fogoly került 
kezünkre, két géppuska és 1600 puska.31 Életét veszti a bátor Bracciofortei 
Spiess Szilvió ezredes, aki halála után megkapta a Mária Terézia Rendet. A 
siker ellenére sok ember veszett el, az ezred parancsnokságát újra Zeiss Osz-
kár őrnagy vette át. Klein főhadnagy jelentése szerint, amit a 7. hadtestpa-
rancsnokságnak küldött, április 5-én 54 halottja volt az ezrednek, 163 sebe-
sültje, 6 fő esett fogságba és 137-en tűntek el. A 6 fogoly az 1. századba 
tartozott és a 73 eltűnt személy, mert ők indították a támadást.32 Az ezredet 
egyre hátrább rendelték, egészen a Köves-Borozsnyai vonalig. A jobb szár-
nyon Zeiss őrnagy vezényelt, a balszárnyon Hedrich százados. József főher-
ceg lovassági tábornok elismerte a 39-esek tetteit, hatalmas győzelmet arat-
tak.33 Az állások kiépítése volt folyamatban. Április 14-én érkezett meg Klein 
László alezredes a 9. menetzászlóaljjal, ő lett az ezredparancsnok. A kémke-
dések miatt fedőneveket kaptak a parancsnokságok. Egyre több repülő haladt 
el a katonák felett. Az újonnan érkezett menetzászlóaljnak gyakorolnia kel-
lett, csak ezután kerülhetett beolvasztásra a századokba. A háború kezdete óta 
nem fordult elő öncsonkítási eset a 39-eseknél, de április végén egy katona itt 
is megtette, ezért halálra ítélték. Gyáva ember ne legyen ebben az ezredben.34 
Eközben a hastífusz sok katona megbetegedését okozta. Április 27-én ünne-
pelte Zita főhercegasszony a névnapját, ezért az ezred táviratot küldött neki 
köszöntésül. Ő Felsége Frigyes főherceg tábornagy megköszönte az ezred 
bátorságát és vitézségét. Járőrtevékenység folyt ezekben a napokban. Május 
5-én Auguszta főhercegasszony Őfensége meglátogatta az ezredet.35 A 
gorlicei áttörésnek a hírének mindenki nagyon örült, abban bíztak, hogy véget 
ér a háború. A háború ugyan nem ért véget, de az oroszok kivontál erőiket az 
állásokból. Az állások, amelyek megvédéséért eddig véres harcok folytak, 
most gond nélkül csapataink birtokába került. Miénk lett a 417-es, 447-es, 
450-es és 508-as magaslat. A hadsereg vezérkari főnöke Le Beau tábornok 
lett, a 17. hadosztály vezetésével báró Henneberg ezredest bízták meg. Május 
8–10-ig az 510-es és 696-os magaslatok ellen menetelt az ezred, amelyek 
                                                           
31 L. LÉPES Gy.–MÁTÉFY A. 1939. 143. 
32 HL II. 482. 1. doboz 107. 851/6. számú jelentés 
33 JÓZSEF Á. 1926. 566. 
34 Uo.595. 
35 L. LÉPES Gy.–MÁTÉFY A. 1939. 148. 
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sikerrel jártak. Zeiss őrnagy az 1. zászlóaljjal 150 foglyot ejtett. Az élelmezés 
nehezen ment. Több mint 60 fő halt meg és 140 ember sebesült meg, tartalék-
ba került az ezred és Bukowskoban kapott szállást. Martinovszky százados 
helyére Pintér F. százados került az ezredsegédtiszti pozícióba. Az ezred meg-
indult a San folyó felé május 12-én. Ismét a 33. dandárba került az ezred a 34. 
gyalogdandár helyett. A hadosztály parancsnoka Gelb altábornagy lett. A 
hadtest előtt német hadtest haladt, így nem maradt sok munka a katonákra. 
Május 14-én József főherceg megszemlélte az ezredet. Az élelmezésben a 
problémák azért adódtak, mert az elöl lévő német hadtestet kellett támogatni. 
Vásárlásokkal és a tartalékokból meg lehetett oldani a katonák élelmezését. 
Az ezred megérkezett május 17-én Leszczawa Dolnára, ahol a tisztikart meg-
nézte Boroevic hadseregparancsnok és József főherceg. Egy napos pihenőt 
tartottak. Május 19-én megtudták, hogy új harctérre kell vonulniuk, ezért 
Vidrány felé vették a menetet, ahol Hölzl őrnagy várakozott a 10. menetzász-
lóaljjal. Az ezred 10 századot tudott képezni és 3 zászlóaljat. Pünkösd vasár-
nap hirdették ki az olasz hadüzenetet, a későbbiekben ezt „vidrányi parancs”-
ként említik. 

A 39. császári és királyi gyalogezred története napjainkig szorosan ösz-
szefonódik Debrecen városával. Ma a városban működő Magyar Honvédség 
5. Bocskai István Könnyű Lövészdandára viszi tovább az ezred 1756 óta 
fennálló hagyományát. A debreceni Honvéd Temetőben négy 39-es katona 
sírja fekszik, civil és katonai összefogásban a négy sírt és a temetőt gondos 
kezek tartják megfelelő állapotban. A város egy hatalmas obeliszket állítatott 
a háziezred emlékére 1925-ben a Nagyerdő szívében. 



 
 
Lukovics Anikó 

A BOGYARÉTI TOBORZOTTAK KÁRPÓTLÁSÁNAK 

PROBLEMATIKÁJA  
 
A második világháború befejezése után a csehszlovák állam saját – nem szláv 
– kisebbségei ellen fordult. A cseh és a szlovák politikai vezetés egyetértett 
abban, hogy meg kell őket büntetni országuk szétszakítása miatt, ennek töb-
bek között a kassai kormányprogramban1 is hangot adtak. Ezt követően több 
olyan rendelkezést adtak ki, mely hátrányosan érintette a németeket és a ma-
gyarokat. Bezáratták iskoláikat, megszüntették a kisebbségi sajtót, kivonták 
őket a politikai életből és a közszolgálati szektorból is, megvonták tőlük a 
különféle szociális juttatásokat is, sőt a birtokaikat is elkezdték elkobozni. A 
legsúlyosabban azonban az állampolgárságuk megvonása és a közmunka 
rendelet (1945/88) érintette őket. Az egyik az állammal szemben tette védte-
lenné a magyarokat, és a németeket, a másik pedig szabadon mozgathatóvá 
tette őket az ország területén belül. Az utóbbi főleg a magyarokat érintette 
tömegesen, ugyanis 1946/47-re a német kisebbség nagy részét kiűzték az 
ország területéről. Emiatt keletkező munkaerőhiány adott indokot a másik 
népcsoport „toborzására” és szétszórására a cseh országrészen. 

A toborzottak kifejezést Štefan Šutaj történész használta először,2 mi-
vel a dokumentumokban így jelentek meg azok a magyar nemzetiségű szemé-
lyek, kiket az 1945/88-as elnöki dekrétum alapján köteleztek főleg mezőgaz-
dasági munkára családjukkal együtt. A katonaság kényszerítő erejét vették 
igénybe az akció végrehajtása során. A közfelfogás deportáltaknak nevezi 
őket. Nagyjából 42 ezer embert hurcoltak el így, köztük sok kisgyermeket és 
munkaképtelen felnőttet is. Hivatalos hazatérésüket a kormány 1949 januárjá-
tól engedélyezte, amit megelőzött állampolgárságuk visszaadása 1948 októbe-
rében. Ennek köszönhetően szabadon visszaköltözhettek Szlovákiába.3 

A toborzottak kálváriája hazatérésük után is folytatódott, ugyanis tá-
vollétük alatt gyakran szlovák telepesek, úgynevezett bizalmiak vagy 
kolonisták költöztek birtokaikra. Sok magyar a házát lelakott állapotban kapta 
                                                           
1 Erről bővebben lásd az alább felsorolt szakirodalmat (3. lábjegyzet). 
2 ŠUTAJ, Štefan: Nútné presídlenie Maďarov do Čiech. Universum, Prešov, 2005. 
3 Erről bővebben, a teljesség igénye nélkül: JANICS Kálmán: A hontalanság évei. K.n., Bern, 1979. 
VADKERTY Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945–1948. Trilógia a csehszlovákiai ma-
gyarság 1945–1948 közötti történetéről. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2007. vagy SZARKA Lász-
ló: Csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolását célzó dekrétumok és renddeletek In: Beneš-
dekrétumok és a magyar kérdés 1945–1948. Szerk.: POPÉLY Árpád–Šefan, ŠUTAJ–SZARKA László. 
Attraktor, Máriabesenyő–Gödöllő, 2007. ŠUTAJ, Šefan: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 
1945–1948. Veda vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, 1993. 
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vissza, az állatállományának és gyakran a mezőgazdasági szerszámainak is 
hűlt helyét találta. Ezekre a tulajdonosok távolléte alatt a szlovák beköltözte-
tettek tarthattak igényt, esetleg állami gazdaságokba kerültek. Elméletben az 
„igényelt” állatok árát be kellett fizetni az állattulajdonosok nevén létre hozott 
zárolt bankszámára. A gyakorlatban azonban ez csak részben vagy egyáltalán 
nem valósult meg. A Megbízottak Testületének felmérése szerint csupán 6 
millió korona került ily módon a bankokba, ezt még ők is nagyon kevésnek 
tartották.4 Ennek oka, hogy sok esetben nem megfelelően jegyezték fel azt, 
hogy a jószágok kinek a nevére kerültek. Gyakori volt, hogy a befizetéseket 
sem könyvelték pontosan. Előfordult az is, hogy az új tulajdonosok nem a 
zárolt számlákra, hanem különféle hivataloknak fizették be a vételárat, amely 
így elveszett. A Nagymegyeri járás helyzetét különösen kirívónak tekintették, 
ugyanis az 1948-ban még két másik közigazgatási egység része volt, és a 
dokumentumok egy része a régi központokban volt, míg más részük el sem 
készült.  Ez egy korabeli jegyzőkönyvben így fogalmazódott meg: „meg kell 
jegyezni, hogy ez az ügy a Nagymegyeri Járásban nagyon összetett és bonyo-
lult. Régi képviselők az állatok pontos súlyát nem tüntették fel, gyakran a 
használó nevét sem, nincsen névsor az elhurcoltakról sem, […]  már nincse-
nek meg az akkori hivatali szervek. Ugyanis ez a járás a mostani 
Dunaszerdahelyi és Komáromi járás része volt […].” 5 

Az állam megpróbált valamiféle kárpótlást adni a toborzottak számára, 
amit 1948 októbere és 1953. január 1-je között nyújtottak. Először a volt há-
zaikba próbálták meg visszajuttatni őket. Ez azonban csak akkor volt lehetsé-
ges a Földművelésügyi Megbízotti Hivatal B-60680/48-II/2-es számú körle-
vélben kiadott rendelete alapján, ha az adott birtokot nem kobozták el, és nem 
jutatták a beköltöztetettek tulajdonjogába. Ilyen esetben megpróbáltak a de-
portáltnak egy másik elkobzott, de üresen álló gazdaságot kiutalni. Itt azon-
ban nem kaptak tulajdonjogot, csupán használatit. Ezt viszont általában nem 
fogadták el, mert ezzel együtt a kárpótlás lehetőségéről is lemondtak volna, 
esetleg szülőfalujuktól is távolabb kellett volna költözni.6 

A toborzottak kárpótlásáról 1950. február 3-án határozott a csehszlo-
vák kormány. Ennek értelmében azt csak az 1945/88-as dekrétum alapján 
munkára kötelezettek kaphatták meg. Több megbízotti hivatal is foglalkozott 
az üggyel: a Földművelésügyi, a Belügyi, a Munka és Szociális Ügyek, vala-
mint a Földreformbirtokok Kezelősége és a Szlovák Áttelepítési Hivatal is. 
                                                           
4 VADKERTY, 2007. 115. 
5 SNA (Slovenský Národný Archív: Szlovák Nemzeti Levéltár), PF (Povereníctvo Financií, Pénzügyi 
Megbízotti Hivatal) állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jegyzőkönyv, 1951. augusztus 
31.–szeptember 1. Nagymegyer. 
6 VADKERTY, 2007. 114. 
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1951-től a Pénzügyi Megbízotti Hivatalt hatalmazták fel, hogy minden elve-
szett dologért adjon bizonyos mértékű kárpótlást. A földművelésügyi megbí-
zott feladata volt a kárpótlási tervezet benyújtása. Sokféle határozat, megol-
dás született, de a kifizetések késtek. A magyarok megunva a hivatalok 
ígérgetéseit, elkezdték a birtokaikat élvezőket perelni. Az állam, tartva ennek 
tömegessé válásától, 1950. július 14-ével feloldotta a deportáltak számára 
zárolt számlákat, és ezzel megkezdődtek a kifizetések.7 

A dolgozat további részében, egy konkrét település kérvényei kerülnek 
vizsgálatra. A választott tanya, a korabeli Nagymegyeri járásban található 
Bogyarét, mely közigazgatásilag Bogya községhez tartozott, de elég nagy 
távolságra, körülbelül 13–15 kilométerre volt tőle, ahová ráadásul csak rossz 
minőségű út vezetett.8 A hivatal véleménye alapján túl sok kérvény érkezett 
be erről a területről. Ennek oka, hogy a két helység kérvényeit közösen kezel-
ték a legfelsőbb szinteken, mivel közigazgatásilag összetartoztak. Miután a 
hivatal felfigyelt a sok hasonló névre egyazon településen belül, úgy tűnik, 
befagyasztatta a kifizetéseket, visszaélést sejtve. Ennek következtében sok 
elintézetlen kérvény maradt, ami panaszok sokaságát szülte. A helyzetet 1951 
augusztusában sikerült rendezni, mikor a Hivatal kiküldöttje fény derített arra, 
hogy a problémát az okozta, hogy helyi szinten külön kezelték Bogya és 
Bogyarét kárpótlásra vonatkozó ügyeit. A későbbiekben a pozsonyi hivatal is 
ehhez alkalmazkodott.9 Ezeken kívül lényeges még, hogy állatállományuk 
nagyrészt állami gazdaságokba került, így azt semmiképpen sem kaphatták 
vissza. A Szövetkezeteknek, azonban ki kellett a meghatározott vételárat 
fizetni, erre az államtól kaptak támogatást, mely tovább növelte az akció költ-
ségeit. Valamint szükségessé tette, hogy a kárpótlás e szakaszát 1951. augusz-
tus végétől szeptember 30-ig hosszabbítsák meg az Nagymegyeri járásban.10 

A források arról tanúskodnak, hogy legalább 35 családot telepítettek ki 
Bogyáról,11 és ebből legalább 17 biztosan Bogyaréti lakos volt.12 Közülük 
                                                           
7 VADKERTY K. 2007. 114–116. 
8 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza, helyszíni jegyzőkönyv, számozás 
nélkül, tárgya: Obec Rét – Bodza okres Čalovo, žiadosť olbyvatelov osady Rét pri obce Bodza okres 
Čalovo, 1951. szeptember. 2. 
9 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza, CIV/2-456.51/1 tárgy: Obec Bodza, 
obec Bodza „Rét–Lúky, Tanya” sťažnosti pre nevybabovanie vecí náboristov maďarskych ohľadom 
dobytka, odškodné z odsunu podľa dekr. č. 88/4, 1951. augusztus 29. 
10 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza, CIV/2-456.5.51/1. tárgy: obec Rét 
Bodza, vybavenie sťažnosti náboristov, ukončenie likvidácie v okrese Čalovo. Feldolgozva 1951. 
szeptember 21. 
11 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza, jegyzőkönyv, 1946. december 19-én. 
Ennek magyar változata: VADKERTY K. 2007. 427. 
12 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jelentés o usporiadaní nárokov z titulu 
dobytka z obce Bodza Rét, 1951. szeptember 2. 
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tizenöt toborzott kérvényét sikerült teljes mértékben megvizsgálni, fizetési és 
feldolgozási mechanizmusát megfigyelni. Ezen kívül még hat kérvény buk-
kant fel, ahol természetbeni jutatást adtak, ez három esetben a ház felújítására 
kiutalt építőanyagot jelentett, amit a helyi járási hivatal bocsátott rendelkezé-
sükre. Másik három esetben rőzsét jelentett, ugyanis kiderült, hogy ezek a 
személyek a szomszéd falu erdészetében dolgoztak néhány hétig 1946-ban, de 
nem adták ki nekik a munkáért járó fát.13 

Ezeken az iratokon mindig szerepelt az állatállományuk, annak értéke, 
súlya és kora. Többször feltüntették a bevetett, megművelt föld miatt keletke-
zetett kárt, a takarmány valamint a szerszámok értékét is. 

Ezeken kívül forrásként szolgált a Kiküldött és a polgármesteri hivatal 
levelezése a Munka és Szociális Megbízotti Hivatallal, valamint a helyi ön-
kormányzat által készített jegyzőkönyvek, továbbá különféle jelentések a 
témával kapcsoltban. 

A kárpótlás nem járt alanyi jogon, hanem folyamodni kellett érte. 
Becsületbeli nyilatkozatot kellett tenni, hogy a jegyzékben felsoroltakkal 
rendelkeztek, amit két tanú aláírásával igazolt. Több esetben kézzel írt ma-
gyar kérvényt küldtek el Pozsonyba.14 1951. január 11-én közös összejövetelt 
is szerveztek, ahol a községháza dolgozói készítettek jegyzőkönyvet, amit 
géppel írtak meg szlovákul. Ez szintén kárjegyzéket tartalmazott, a toborzott, 
két tanú és az elöljáró szignójával. Ezeket a hivatal küldte el Pozsonyba fel-
dolgozásra.15 Csak az kaphatott kártérítést, aki a következő három feltételnek 
megfelelt: (1) az 1945/88-as elnöki dekrétum alapján deportálták 1946/47 
telén, (2) nem volt kulák és (3) nemzetiségileg is megbízható volt. Ezeket a 
falu elnöke igazolta pecsétjével és aláírásával.16 Ha pozitív elbírálásban része-
sült a deportált kérvénye, akkor arról írásban értesítették, és figyelmeztették, 
csak egyszeri segélyről van szó, ami ellen fellebbezésnek helye nincs.17 

                                                           
13 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-levél a Nagymegyeri Járási Hivatal 
technikai osztályának az építőanyag kiadásáról, kérvények csatolva, 1951. augusztus 23., és levél az 
Állami Erdőségek Kezelőségének Füs községe, Nagymegyeri járás, 1951. augusztus 23. 
14 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza pl. B. G., B. J. Cs. B. M. S., stb. 
kérvényei. 
15 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza pl. Cs. D., S. L., S. V., M. L., stb. 
kérvényei. 
16 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza, tárgy: Obec Bodza, obec Bodza „Rét–
Lúky, Tanya” sťažnosti pre nevybabovanie vecí maďarsky ohľadom dobytka, odškodné z odsunu 
podľa dekr. č. 88/4, 1951. augusztus 29. 
17 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza–K. F. iratai, CVI/3c-831/1-51-IV/24-
es számú levél, Megbízotti Hivatal értesítése a pozitív elbírálásról, 1951. május 8. 
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Az imént említett időszakban az állatok eltűnése miatt keletkezett kárt 
próbálták meg enyhíteni, ami komoly és hosszantartó folyamat volt. A Hiva-
tal megkísérelt minden egyes állatot nyomon követni, legalábbis Bogyarétre 
vonatkozóan, de ez csak abban az esetben volt lehetséges, ha fellelhető volt az 
állatok átvételét igazoló dokumentum, és az új tulajdonos is. Szinte minden 
személynél volt olyan tétel, amelynek valóságosan létező voltáról nem lehe-
tett megbizonyosodni. Ezt okozhatta egyrészt a már fentebb említett hiányos 
dokumentáció, illetve az is, hogy a magyarok egy része az alkalmat kihasz-
nálva néhány állattal többet vallott be. Ilyenkor tettestársakra szorult, mert a 
kérvényeket két tanúnak kellett aláírnia, illetve a polgármesternek is igazolnia 
kellett. Az állam azonban úgy döntött, hogy azokért a jószágokért, melyek 
nyomon követhetetlenek, illetve behajthatatlanok átalányt fizet. Így a lejjebb 
közölt adatok némi kritikával kezelendők. Néhol az is előfordult, hogy a kér-
vényezők egymásnak voltak a tanúi, de ezt okozhatta akár rokoni kapcsolat,18 
akár az, is, hogy egy viszonylag kis közösségről beszélünk, ami Bogyarét 
esetében véleményem szerint teljesen elfogadható. 

Behajthatatlannak akkor minősült egy tartozás, ha a beköltöztetett az 
állattal együtt ismeretlen helyre távozott,19 amit a Járási Hivatalnak jeleznie 
kellett pozsonyi kollégáinak. Ilyenkor a károsult ezekért a jószágokért is az 
államtól várhatott kárpótlást.20 Abban az esetben, ha fellelhető volt az új tu-
lajdonos, és ha felszólítás után sem rendezte az adósságait, akkor az állatot 
visszajutatták a deportálthoz. 21 A kárpótlásra szánt pénzt két hivatal adta ki: a 
Munka és Szociálisügyi Megbízotti Hivatal és a Járási Hivatal,22 utóbbi a 
zárolt számlákon lévő pénzt kezelte. Ezen fázis lezárása után az ingóságokért 
jutattak némi pénzt, viszont a felhasznált források erre azonban csupán utalást 
tesznek.23 

Teljes kárpótlásra az általam vizsgált 15 esetben és a 6 hiányos kártérí-
tési kérvény alapján egyszer sem volt példa. Ennek több magyarázata is van: 
a kártérítések során az 1948-as árat vették alapul, ami sokkal alacsonyabb 

                                                           
18 Egy esetben biztosan ez volt az ok, Lásd Cs. B. és Cs. D. iratai.  
19 VADKERTY K. 2007. 117. 
20 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jegyzőkönyv, 1951. augusztus 31.–
szeptember 1. 
21 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-levél a következő állami birtokoknak: 
Opat. Sokolce, Topolníky, Čičov Trávník, atď. 1951. augusztus 23. és levél az Ekecsi Járási 
Hivatalnak P. kolonistát szólítsa fel fizetésre, 1951. augusztus 23. 
22 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza–K. F. iratai, CVI/3c–831/1-51-IV/24-
es számú levél, Megbízotti Hivatal értesítése a pozitív elbírálásról, 1951. május 8-án, valamint V/2-
199-1951-es számú irat, ami az ONV kifizetéseit dokumentálja, 1951. január 26. 
23 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jegyzőkönyv, íródott 1951. augusztus 
31.–szeptember 1. 
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volt, mint az 1951-es érték a nagymértékű infláció miatt. Ebben az időszak-
ban takarmányhiány is mutatkozott, aminek következtében gyakran áron alul 
keltek el a jószágok, és az új tulajdonostól a nyomott vételárat kapták meg a 
magyarok. 1950-ben egy szarvasmarha értéke 15 ezer korona volt, míg 1948-
ban súlytól függően 6–7 ezer korona. Másrészt az állatok 1948-as értékét ritka 
kivételtől eltekintve sosem fizették ki teljesen, bár mindegyikért megpróbál-
tak némi pénzt adni. Továbbá nem vették figyelembe a hátrahagyott takar-
mány és a bevetett földek miatt keletkezett károkat sem. Vadkerty Katalin 
úgy ítéli meg, hogy általánosságban a kifizetett összeg nem haladta meg a 
valós károk 30%-át.24 

A Munkaügyi és Szociális Megbízotti Hivatal 1951 májusában fizetett 
a bogyaréti lakosoknak, a Járási Hivatal azonban már korábban kiutalta a 
zárolt számlákon lévő pénzt. Nagy gondot fordított az állam arra is, hogy 
ellenőrizze, rendben lezajlott-e a kártérítési folyamat. Ha problémát találtak, 
megpróbálták orvosolni. Bogya községébe 1951 augusztusában érkezett meg 
a kiküldött, előzetes egyeztetés alapján.25 Ekkor derült fény Bogyarét létére 
is. Ugyanis az ott élő személyek nem tudtak megjelenni a közös megbeszélé-
seken a nagy távolság és az út rossz minősége miatt. Néhány nappal később 
tért vissza a hivatalnok újra, és meglátogatta a bogyarétieket is.26 Ellenőrizte 
az iratokat, a kérelmeket, a kifizetéseket, és közös megbeszélésre invitálta a 
toborzottakat, sőt akit szükséges volt, meg is látogatott. Megvizsgálta, hogy 
visszatértek-e házaikba, szociálisan kirívó esetek fellelhetőek-e, a cseh mun-
kaadók kifizették-e a járandóságot, rendben lezajlott-e a kártérítés, minden 
jószáguk után kaptak-e pénzt. Ha nem, és több ilyen esetet is talált, elrendelte, 
hogy legkésőbb szeptember végéig fizessék ki őket, hogy ezután az ingósá-
gok kárpótlása is megkezdődhessen.27 

A továbbiakban arra próbálok magyarázatot adni, hogy egy olyan ál-
lam, mely megfosztotta az egyik nemzeti kisebbségének jelentős hányadát az 
állampolgárságától, szülőföldjétől, távoli munkára kényszerítette, és a lehető 
leggyorsabban asszimilálni akarta az ország másik végén, a hazatérés engedé-
lyezése után miért mutatkozott hajlandónak a kárpótlásokra? 

                                                           
24 VADKERTY K. 2007. 115–118. 
25 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jegyzőkönyv, 1951. augusztus. 22. 
Bogyán. 
26 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza, C-IV/2 456.5-51/1 levél a következő 
tárgyban: Stakovič Ladislav a spol. naboristi z akcie 1946/1947, obec Bodza Rét vyšetrenie stažnosti a 
usporiadanie vecí z vyplývajúce z nabore, 1951. augusztus 25. 
27 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jegyzőkönyv, 1951. augusztus 31.–
szeptember 1. 
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Ennek több oka is lehetett. Egyrészt a mezőgazdasági termelés segíté-
se, illetve újjáélesztése, ami állatok nélkül szinte lehetetlen volt. Másrészt az 
is közrejátszhatott, hogy a beköltöztetettek és a magyarok között rendezzék a 
konfliktusokat. Erre világít rá a Nagymegyeri Járási Hivatalban készült jegy-
zőkönyv: „Sz. I., népi képviselő véleménye alapján a kártalanítás a közele-
dést segíti elő a magyarok és a szlovákok között, a felek megnyugszanak, még 
ha a káruk nincs is 100%-osan megtérítve, látják a jó szándékot az ügy elren-
dezésénél, ami a megbékélés biztos előjele.”28 

A konfliktus egyik jelentős oka az volt, hogy az odaköltöztetetett szlo-
vákok szintén tulajdonuknak érezték a magyarok házait. Többüket a megté-
vesztő propaganda hajtott magyarlakta területekre, ami fűt-fát, megélhetést, 
házat, birtokot ígért a szegényeknek és a hős felkelőknek. Úgy élték meg a 
politikai változást, hogy a magyarok vették el tőlük azt, ami a törvény szerint 
az övék volt. Persze a magyarok ugyanezt érezték velük szemben, ez pedig 
komoly feszültséget generált közöttük. Ezen próbáltak meg egyrészt a kárpót-
lásokkal segíteni, másrészt a betelepülteknek új, általában lakosságcsere miatt 
hátra maradt házakat adni. Az államnak szüksége volt a szlovákok maradásá-
ra, hogy asszimilációs erővel bírjanak, viszont a hatékony mezőgazdasági 
termelés végett a magyarság szakértelmét sem nélkülözhette. 

Végül a kárpótlások eredményeit szeretném összefoglalni, Bogyarétre 
vonatkozóan. Hangsúlyozni kell, hogy a már fentebb is említett problémák 
miatt az adatokból nyert következtetések nem általánosíthatók. Bogyaréti 
lakosoknál az figyelhető meg, hogy az állatállományuk összesen 213150 
korona értéket képviselt. A hivataloktól 146302 koronát kaptak 1951. augusz-
tus végéig. Így 66 848 korona hiány keletkezett az állataik széthordása mi-
att,29 bár valószínűleg ez tovább mérséklődött 1951 szeptemberében, miután a 
maradék jószáguk után is kaptak némi pénzt, mely összesen 16 bogyarétit 
érinthetett.30 Jelentős változásról viszont így sem beszélhetünk, mert az állam 
nem egyéni elbírálás alapján fizetett, hanem meghatározott összegek után 
átalányt adott.31 

Azt állapíthatjuk meg, hogy a 15 bogyaréti lakosra számolva átlagosan 
9753 korona kárpótlás jutott, viszont 4456 korona káruk maradt. Ebbe nem 
számoltam bele az egyéb nem térített károkat például a takarmányból, a beve-

                                                           
28 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza–jegyzőkönyv, 1951. augusztus 31.–
szeptember 1. 
29 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza–B. G., B. J., Cs. B., Cs. D., K. F., K. 
V., M. K., M. L., S. L., S. V., S. V., S. M., Sz. L., T. S., A. M. iratai. Az összesített adatok általam 
készültek. 
30 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza-jelentés, íródott 1951. szeptember 2. 
31 VADKERTY K. 2007. 117. 
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tett földből, szerszámokból, bútorokból, lelakott házakból és gazdasági épüle-
tekből keletkezett kárt, amik összesen 184 497 koronát tettek ki, de az ingó-
ságok utáni kártérítés, ha tényleg kaptak, akkor ezt az összeget még csök-
kenthette.32 Elmondható, hogy a valós kárukhoz viszonyítva legalább 37%-os 
kártérítésben részesültek, ami az előbb említett Vadkerty Katalin országos 
átlagához képest 7%-al jobbnak mondható. A kárpótlások dacára jelentős 
anyagi veszteséget szenvedett e kis közösség, amely minden bizonnyal nagy 
hátrányt jelentett számukra életük minden területén, legyen szó akár a család-
juk eltartásáról, akár gazdálkodásról. 

Az állam számára 31591530 korona kiadást eredményezett ez az akció 
az egész országra vonatkozóan.33 A magyarok számára jelentős anyagi és 
erkölcsi kár keletkezett. A szlovákoknál szintén keserű szájízt hagyott. Sőt 
valószínűleg az eredeti, megbékéltetési szándékot sem sikerült megoldani, 
ugyanis sok beköltöztetett hagyta el a magyarlakta területeket. 

                                                           
32 SNA, PF állomány, 1040 doboz–213/7225/1951 obec Bodza–B. G., B. J., Cs. B., Cs. D., K. F., K. 
V., M. K., M. L., S. L., S. V., S. V.,  S. M., Sz. L.,  T. S., A. M. iratai. Az összesített adatok általam 
készültek. 
33 VADKERTY K. 2007. 118. 
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Aki a 2. világháborúban elkövetett emberiség elleni bűncselekményekkel, 
atrocitásokkal, vagy bármilyen más nagy felháborodást és politikai visszhan-
got keltő eseménnyel foglalkozik, feltétlenül tisztában kell lennie azzal, hogy 
mindegyik ilyen történet menthetetlenül „kettészakad” és két szálon fut to-
vább. Az igazság kiderítése és a pártatlan igazságszolgáltatás által képviselt 
irány mellett ugyanis a propaganda, a politikai vélemények közelről sem ob-
jektív vetülete is életre kel. Ez a kettősség nem csak a kutató munkáját zavar-
ja, de magát a kutatás tárgyát is kétségessé, az adatokat megkérdőjelezhetővé 
teszi. A tényeket szüntelenül elferdítő, kijátszó politika nem csak az utólagos 
vizsgálatok szempontjából jelent nehézséget, de a kortársak véleményét és 
ítéletét is nagyban befolyásolja. 

Nincs ez másként a katyńi tömeggyilkosság esetében sem, melynek 
tisztázását közel fél évszázadon át hátráltatták (és bizonyos mértékben máig 
befolyásolják) az éppen aktuális politikai szereplők és ezek propagandája. 
Különösen érdekes ez a folyamat a katyńi eset magyar visszhangja és megíté-
lése kapcsán. Katyń magyar vonatkozásai közül1 ebből a szempontból példa-
értékű a sírok feltárásában perdöntő véleményt megfogalmazó orvosszakértő, 
Orsós Ferenc patológus professzor tevékenysége és sorsának későbbi alakulá-
sa. Orsós professzor ugyanis egyszerre egyesítette magában mind a németba-
rát közéleti személyiség, mind a pártatlan „döntőbíró” szerepét. Az utókor 
ezért politikai és szakmai szerepét akarva-akaratlanul is gyakran egybemosta 
és ez nem csak személyét, hanem az általa kiadott szakvéleményt is hitelte-
lenné tette. Ez pedig a katyńi esetnek nem csupán a magyarországi, de a nem-
zetközi fogadtatását is jelentősen befolyásolta. 
 
A KATYŃI TÖMEGGYILKOSSÁG 
1939. szeptember 1-én a Harmadik Birodalom csapatai megtámadták Len-
gyelországot, s 16 nappal később a Szovjetunió is támadásba lendült. A két 
nagyhatalom által közrefogott Lengyelországban pánikhelyzet alakult ki, s ezt 

                                                           
1 A katyńi mészárlás története meglepően sok magyar vonatkozással bír. Ezek három név köré csopor-
tosíthatóak: Korompay Emánuel Aladár (Katyń magyar áldozata, újabban mellette említik Oskar 
Rudolf Kuehnel nevét is), id. Antall József menekültügyi miniszter (a katyńi áldozatok felkutatásában 
segített) és Orsós Ferenc patológus professzor. Közülük egyedül Orsós professzor tett szert nemzetkö-
zi jelentőségre a katyńi ügy kapcsán. 
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csak tetézte Edward Rydz-Śmigły marsall parancsa, az ún. „általános direktí-
va” is, mely mindenkinek megtiltotta a Szovjetunióval szembeni ellenállást.2 
A lengyel hadsereg egy részének sikerült más államok (Magyarország, Ro-
mánia, Litvánia) területére menekülnie, nagyobb része azonban német, illetve 
szovjet fogságba esett. A Vörös Hadsereg így közel 250 000 lengyel katonát 
fogott el, akik közül 46000 főt később szabadon engedtek, a többieket viszont 
a Szovjetunióba deportálták.3 A fogságba esett tisztek számára, akik közt 
tartalékosként a lengyel értelmiség jelentős része is képviseltette magát, külön 
gyűjtőtáborokat hoztak létre Kozelszkben, Sztarobelszkben és Osztaskovban. 
A táborokba összesen 14500–14800 fogoly került, ám közülük később csak 
449 fő maradt életben.4 A foglyokat (kihallgatásuk után) 1940 januárjától 
kezdve kisebb csoportokban minden táborból elszállították, és Berija, 
Merkulov és Sztálin parancsa szerint agyonlőtték őket. A kozelszki táborban 
fogva tartottak nagy részét, 4421 főt a Szmolenszk közelében található katyńi 
erdőben gyilkolták meg. 

Sztálin számára a Szovjetuniót ért német támadás után mégis fontossá 
váltak a lengyelek, mivel egy hadsereget kívánt belőlük összeállítani. Ez ügy-
ben Sikorski és Anders lengyel tábornokok személyesen is találkoztak Sztá-
linnal és Molotovval 1941. december 3-án, mikor is a hiányzó tisztek sorsát 
firtatva csupán azt a cinikus választ kapták Sztálintól, hogy azok „megszök-
tek”, „talán Mandzsúriába”. 1942. március 18-án, amikor a kérdés újból 
felmerült, Sztálin válasza ismét hasonló volt: „Talán valahol a németek által 
megszállt területen vannak […]”, majd hozzátette: „már mindannyian kisza-
badultak.”5 Az eltűnt lengyel tisztek kérdése azonban ekkorra már a háború 
eseményei miatt egyre inkább háttérbe szorult, s a bűntettre végül csak vélet-
lenül derült fény. Először a szmolenszki vasúti elágazásnál dolgozó lengyel 
munkaszolgálatosok fedezték fel a katyńi erdő sírjait, de egy fakereszt felállí-
tásán kívül nem volt alkalmuk többet tenni, mivel hamarosan továbbvezé-
nyelték őket. Végül 1942/43 telén, egy lovas vadászat alkalmával tűntek fel a 
tömegsírok a Szmolenszk melletti katonai körzet parancsnokának, Ahrens 
ezredesnek6 és az ő jelentése nyomán szerzett tudomást a világ a lengyel hadi-
foglyok sorsáról. 
 
 
                                                           
2 KAISER, Gerd: Katyn. Das Staatsverbrechen – das Staatsgeheimnis. Aufbau Taschenbuch–Verlag, 
Berlin, 2002. 23. 
3 KAPRONCZAY Károly: Katyn magyar vonatkozásai. Élet és tudomány, 1990. 34. sz. 1078. 
4 JERZEWSKI, Leopold: Katyn, 1940. Babits Kiadó, Szekszárd, 1990. 10. 
5 JERZEWSKI, L. 1940. 23. 
6 KAISER, G. 2002. 156. 
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SAJTÓ ÉS PROPAGANDA 
Természetesen a német propaganda azonnal meglátta a szomorú esetben rejlő 
kiváló lehetőséget, s ez Joseph Goebbels propagandaminiszter április 9-i nap-
lóbejegyzésében is szemléletesen tükröződik: „ […]  Szmolenszk közelében 
lengyel tömegsírokat találtak. […]  A lengyel értelmiség képviselőit is odahí-
vatom. Lássák csak a saját szemükkel, mi vár rájuk, ha teljesülne az a gyakori 
kívánságuk, és a bolsevikok legyőznék a németeket.”7 Ebből a részletből 
azonnal kiviláglik, hogy a németek egyáltalán nem a részvét jegyében kezd-
tek foglalkozni az esettel, hanem csupán a politikai haszonszerzés reményé-
ben. Emiatt azonban a sajtóban és a nemzetközi közvélemény előtt is azonnal 
a német propaganda termékeként jelent meg az ügy, tehát a bevezetőben emlí-
tett kettőség ekkorra nem csak hogy kialakult, de kifejezetten a német propa-
ganda „javára” dőlt el. 

A propaganda-hadjárat nyitányát a berlini rádió 1943. április 13-án, 
15:15-kor sugárzott adása jelentette (a német Transocean hírügynökség pedig 
még korábban, április 11-én is beszámolt a hírről, habár ez nem kapott akkora 
nyilvánosságot8), melyben bejelentették, hogy 10000 lengyel tiszt holttestére 
bukkantak9, megkezdődött az igazságügyi orvostani vizsgálat. Természetesen 
már ezek a hírek sem hagytak semmi kétséget a Szovjetunió bűnössége fe-
lől.10 A rádióadást követően újságcikkek, képes riportok, utcai tablók, plaká-
tok jelentek meg, sőt a borzalmakat még egy dokumentumfilmen keresztül is 
bemutatták („Im Wald von Katyn. Dokumentarische Bildstreifen”). Lengyel-
országban hosszú listákat kezdtek közölni a már azonosított áldozatok nevei-
vel, amit eleinte még sokan egyszerű propagandafogásnak képzeltek. 

Mindez egy előre és alaposan megtervezett propaganda-hadjárat része 
volt, aminek alapját az adta, hogy a helyszínen már 1943. március 29-én dol-
gozni kezdett egy német tényfeltáró bizottság. Ezt követően újabb bizottságok 
is a helyszínre siettek, s ezek közül a legfontosabb a Lengyel Vöröskereszt 
technikai bizottsága volt, mely azonnal átvette az ásatások irányítását. A tény-

                                                           
7 GOEBBELS, Joseph: Napló. Dunakönyv Kiadó, Budapest, 1994. 355. 
8 Katyn: a Crime Without Punishment. Eds. CIENCIALA , Anna M.–LEBEDEVA, Natalia S.–MATERSKI, 
Wojciech. Yale University Press, New Heaven, 2007. 216. 
9 A 10–12 ezer főnyi katyńi áldozat kifejezetten a német propaganda kitalációja volt, mely nem akart 
semmiféle kétséget hagyni az ügy hitelességével kapcsolatban. A hiányzó tisztek listája ugyanis 
nagyjából már ismert volt, de a kalinyini és harkovi tömegsírokat nem fedezték fel, a német propa-
ganda pedig "kevésnek" találta a katyńi áldozatok számát (4421 fő). Így amikor már lehetett tudni a 
katyńi áldozatok pontos számát, a német hivatalos közlemények többsége akkor is ragaszkodott a 10–
12 ezres számhoz. 
10 Mindezt természetesen a szovjet propaganda sem hagyta szó nélkül. (Eds. CIENCIALA , A. M.–
LEBEDEVA, N. S.– MATERSKI, W. 2007. 219.) 
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feltáró bizottságok mellett újságírók11, lengyel és brit hadifoglyok és lengyel 
civilek bizottságai is rendszeresen utazhattak a helyszínre (az első ilyen bi-
zottság már április 10-én délelőtt odaért.)12 

A magyar sajtóban is bombaként robbant a katyńi sírok felfedezésének 
híre. A napilapok egy jelentős része még aznap, április 13-án közli a megdöb-
bentő hírt a magyar olvasókkal (Nemzeti Újság, Új Magyarság, Szegedi Új 
Nemzedék, Debreczen, Új Sopronvármegye, Esti Kis Ujság, Magyar Élet, 
Pécsi Napló), másnap pedig már szinte minden sajtótermék közli a hírt, közü-
lük több is első oldalon, főcímként (Zala Megyei Újság, Új Fehérvár, Nyírvi-
dék, Magyar Lapok, Zalai Magyar Élet). A magyar sajtó többnyire a német 
hírek átvételéből táplálkozott, s ez egyet jelentett a német propaganda állítása-
inak átvételével is. Olykor a legszélsőségesebb megnyilvánulásoknak is teret 
engedett a magyar sajtó, mint például az Új Magyarság is, mely 1943. április 
16-i számában a Deutsche Allgemeine Zeitung cikkét átvéve megállapítja, 
hogy „zsidók követték el a katyini tömeggyilkosságot.”13 A bolsevik propa-
ganda hírhedt alakjával, Ilja Ehrenburggal és az NKVD „zsidó pribékjeivel” 
kapcsolatban azonban viszonylag kevés cikk jelent meg Magyarországon, 
habár a német propaganda kifejezetten célul tűzte ki a szovjet háborús bűnök 
és a zsidóság kapcsolatának érzékeltetését. Ennek megfelelően a katyńi eset 
kapcsán egy számos országban megjelent plakátot is készítettek, amelyen egy 
lengyel tiszt agyonlövésének drámai ábrázolása mellett nem felejtették el 
feltüntetni a „Jude-NKVD” („zsidó NKVD”) feliratot és a „jellegzetes arcú” 
hóhérokat sem. 

A katyńi tömeggyilkosság híre a közvéleményre kétségkívül a képes 
beszámolókon, tablókon és plakátokon keresztül tette a legnagyobb hatást. 
Ezzel nem csak a német propaganda volt tisztában, de az azt kiszolgáló ma-
gyar sajtó is. A Magyar Erő című képes hetilap, melyet Nyírő József, Joseph 
Goebbels egyik magyar tisztelője szerkesztett, 1943. április 30-i számában 
egy 11 fényképből álló montázst közölt a katyńi tragédiáról „A GPU katyńi 
tömeggyilkossága” címmel14, mely dokumentum-értékű és elrettentő is volt 
egyszerre. A képes beszámolók egy részét az utcákon is kifüggesztették, a 
szovjet tömeggyilkosság borzalmait széles tömegek elé tárva. A gyerekként 
Sárospatakon tanuló Fekete Pál visszaemlékezéséből megtudhatjuk, miként 
sokkolta a szörnyűség híre a korabeli közvéleményt: „Egyik reggel a kollégi-

                                                           
11 A csoport tagjai egy kivételével mind német befolyás alatt álló országokból érkeztek: Svédország-
ból a Stockholms Tidningen tudósítója, Christer Jaederlund; Svájcból Schnetzer a Der Bund-tól; 
Spanyolországból pedig Sanchez az Informaciones-től. 
12 KAISER, G. 2002. 171. 
13 Új Magyarság, 1943. április 16. 2. 
14 Magyar Erő – Nyírő József képes hetilapja, 1943. április 30. 4–5. 
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um melletti könyvesbolt előtt embercsoport állt, felnőttek, diákok vegyesen. A 
<Magyar Futár> kinagyított képei teljesen beborították a kirakat üvegtábláit. 
A képek felett nagy betűkkel ez volt írva: <Tömegsírok Katyńban. A bolsevi-
kok 14 ezer lengyel katonatisztet mészároltak le a Gnyezdovó melletti erdő-
ben.> A képeken a kiásott gödrökben halottak feküdtek szorosan egymáshoz 
préselődve. Egyesek hanyatt, mások arccal lefelé. Jól lehetett látni a kötéllel 
összekötözött, hátracsavart, a nyakra felhurkolt kezeket. Döbbenten álltam. 
Életemben először találkoztam ilyen borzalmas látvánnyal. Arra gondoltam, 
mi lesz velünk, ha az oroszok egyszer hozzánk is eljönnek! Mi is a lengyelek 
sorsára jutunk? Ránk is vár majd valahol a tömegsír? [...] Életem válságos 
óráiban mindig magam előtt láttam a katyńi tömegsírt [...].”15 

Pontosan ez volt az (az egyébként természetes) reakció, amire 
Goebbels naplóbejegyzése is utalt és amire a német propaganda várt. Ennek 
nyomán ugyanis joggal várták, hogy több támogatóra tesznek majd szert a 
bolsevizmus elleni küzdelemben, főként a magukat egyre inkább fenyegetve 
érző kelet-európai országokban. Emellett az sem volt jelentéktelen szempont, 
hogy a katyńi szörnyűségek egy időre elterelhették a figyelmet a németek 
által elkövetett (és ekkorra egyre közismertebbé váló) háborús bűnökről. Vé-
gül a katyńi propaganda legfontosabb hozadékaként a szövetségesek hatalmak 
közti ellentétek felszítását kell megemlíteni. A német propaganda pedig meg-
lepően sikeresnek bizonyult mind a három kérdéskörben, főleg ami a nemzet-
közi kapcsolatok területét illeti. A katyńi eset által kiváltott feszültségek 
ugyanis oda vezettek, hogy 1943. április 26-án a Szovjetunió megszakította a 
diplomáciai kapcsolatot a londoni lengyel emigrációs kormánnyal (a moszk-
vai rádió már április 21-én is megvádolta őket a nácikkal való együttműkö-
déssel, s az ok ismét ugyanez volt).16 

A német propaganda hozzáállását kiválóan bemutatja a katyńi feltárá-
sok idején a helyszínen tartózkodó Josef Mackiewicz, aki közli Gregor 
Slovenchik német titkosrendőrségi főhadnagy véleményét az esetről: „Ön 
lengyel, és kellemetlen lehet önnek, sőt valószínűleg fájdalmas is látnia, hogy 
mi egy ilyen […] , nos hát, egy ilyen közönséges propagandát folytatunk a 
céljaink előmozdítására egy olyan dologgal kapcsolatban, mely önnek egy 
ekkora tragédiát jelent. De azt azért valószínűleg ön is elismeri, hogy a fe-
jünkre kellett volna esnünk, ha nem hoznánk ki a legtöbbet a dologból és nem 
használnánk politikai aduásznak, miután ilyen propagandaslágerre bukkan-

                                                           
15 FEJÉR Dénes–VASVÁRI Vilmos: Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen. Millenniumi számadás I. 
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest, 2002. 431. 
16 Eds. CIENCIALA , A. M.–LEBEDEVA, N. S.–MATERSKI, W. 2007. 309. 
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tunk.”17 Mindez azonban nem csak az utókor, de a kortársak számára is nyil-
vánvaló volt, ami ahhoz vezetett, hogy sokak szemében Katyń eggyéforrt a 
német propagandával. Ekkor még nem volt nyilvánvaló, de ezzel Katyń ügye 
hosszú időre megbélyegződött. Hiába dolgozott tudományosan megalapozott 
objektivitással a német és a lengyel bizottság, ha minden eredményük kételyt 
ébreszthetett a nemzetközi közvélemény előtt. Ahhoz, hogy a kívánt célokat 
mégis elérjék, illetve ezek hatását még jobban kiteljesítsék, a német hatósá-
goknak valahogyan legitimálniuk kellett a katyńi eredményeiket, sajtóhíreik 
igazságtartalmát. Olyan megerősítésre volt szükségük, amelyet világszerte 
elfogadnak és minden kétségen felül állónak tartanak. 
 
ORSÓS FERENC ÉS A NEMZETKÖZI ORVOSBIZOTTSÁG 
A katyńi vizsgálatok legitimációjára tett első kísérlet csak napokkal a hír 
világgá kürtölését követően, április 16-án történt meg. A németek a genfi 
Nemzetközi Vöröskereszthez fordultak, arra kérve a szervezetet, hogy vegyen 
részt a katyńi feltárásokban.18 A Nemzetközi Vöröskereszt által összeállított 
semleges bizottság19 azonban nem utazhatott ki az ásatások helyszínére a 
Szovjetunió tiltakozása miatt. A szervezet alapszabályai szerint pedig a rész-
vételhez az összes érintett fél beleegyezésére szükség lett volna. Ez azonban 
nem akadályozta meg a németeket abban, hogy ők maguk próbáljanak meg 
létrehozni egy pártatlannak tekinthető vizsgálóbizottságot. Dr. Leonardo 
Conti birodalmi egészségügyi főnök 1943. április végén németbarát, illetve 
semleges országok egyetemeinek igazságügyi orvostani szakértőit kérte fel a 
részvételre. Az így létrejött 12 tagú Nemzetközi Orvosbizottság kizárólag 
elismert, nagy szakmai tekintéllyel rendelkező orvosszakértőkből állt20, s ez 
(illetve sokuk náciellenessége) szavatolta a munkájuk elfogulatlanságát. Ha-
bár ez a bizottság is politikai érdekből jött létre, ez volt az első, a nyilvános-
ság előtt is hitelesnek tűnő lépés a katyńi tömeggyilkosság tényeinek tisztázá-
sára. 

                                                           
17 MACKIEWICZ, Josef: Katyn– ungesühntes Verbrechen. Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt 
am Main, 1983. 91. 
18 FITZGIBBON, Louis: Das Grauen von Katyn. Verbrechen ohne Beispiel. Historical Review Press, 
London, 1980. 108. 
19 FITZGIBBON, L. 1980. 109. 
20 dr. François Naville (Svájc), dr. Reimond Speleers (Belgium), dr. Marko Markov (Bulgária), Helge 
Andreas Boysen Tramsen (Dánia), dr. Arno Saxen (Finnország), Vincenzo Mario Palmieri (Olaszor-
szág), Luco Miloslavić Eduard (Horvátország), Hermann Maximilien de Burlet (Hollandia), František 
Hájek (Cseh–Morva Protektorátus), dr. Alexandru Birkle (Románia), František Subik (Szlovákia), dr. 
Orsós Ferenc (Magyarország). 
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Mielőtt megismerkednénk a Nemzetközi Orvosbizottság eredményei-
vel, mindenképp foglalkoznunk kell annak legnagyobb tekintélyre szert tett és 
legjelentősebb tagjával, dr. Orsós Ferenc patológus professzorral. Orsós Fe-
renc (1879–1962)21 egyedülálló katyńi eredményeihez saját módszerei és 
kutatási eredményei szolgáltatták az alapot. Pályáját a Budapesti Egyetem 
Kórbonctani Tanszékén kezdte meg, majd a pécsi, illetve a budapesti Stefánia 
Gyermekkórházban is dolgozott kórboncnokként. Kutatási eredményeit már 
ekkor számos kórbonctani, kórszövettani és bakteriológiai dolgozatban publi-
kálta. Munkáinak tekintélyes része külföldön is megjelent, neve Németor-
szágban is ismertté vált (publikált drezdai, lipcsei, jénai lapokban is). Az első 
világháborúban orosz hadifogságba esett, szabadulása után 1921-ben a Deb-
receni Tudományegyetemen kezdett tanítani, az egyetem első orvosprofesszo-
rai közt. Az 1923–24-es tanévben az egyetem rektora, az 1919–20, 1920–21, 
1933–34, 1934–35, 1935–36-os tanévekben pedig az Orvosi Kar dékánja 
volt.22 1921-től 1936-ig a Kórbonctani Intézet igazgatója, s emellett 1921-ben 
ő hozta létre az egyetem Törvényszéki Orvostani Intézetét is, melynek helyet-
tes igazgatója lett. Orvosi munkái és felfedezései igen újszerűek és világszerte 
ismertek voltak, köszönhetően a közel 250 publikációjának.23 Kiváló kór-
boncnok, igazságügyi szakértő, valamint a lőtt és szúrt sebek világhírű specia-
listája volt, s több külföldi egyesületnek, így a finn Duodecim 
orvosegyletnek, a Német Patológiai Társaságnak és a párizsi Anatómiai Tár-
saságnak is tagja volt.24 Hazai elismertségét mutatja, hogy 1928-tól a MONE 
elnöke, valamint az MTA tagja, 1936-tól pedig felsőházi tag volt. 1936-ban 
Debrecenből Budapestre távozott, ahol a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Törvényszéki Orvostani Intézete élére került. Innentől kezdve az Orvosi Ka-
mara elnöki tisztét is betöltötte, egészen 1944-ig.25 A kamara elnökeként a 
Parlament Felsőházának ülésein is részt vehetett, s itt lehetőséget kapott poli-
tikai álláspontjának kifejtésére is. Fajvédő és jobboldali nézetei kifejtésén 
kívül a háború előrehaladtával egyre jobban bekapcsolódott az orvostársada-

                                                           
21 Életrajzát l.: KAPUSZ Nándor–PETROVICS Alica–VÁSÁRHELYI Ferencné: Kilencvenéves a debreceni 
orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–2008. Debreceni Egye-
tem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, 2008. 598., illetve SUTARSKI, Konrad: Az én 
Katynom–Mój Katyn. Püski Kiadó, Budapest, 2010. 118. 
22 BOT György: A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza 1918–
1988. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1990. 238. 
23 SUTARSKI, K. 2010. 118. 
24 KAPRONCZAY Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 
2004. 279. 
25 Uo. 
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lom zsidó tagjai elleni fellépésbe.26 1944-ben Csík Lászlóval, az Orvosi Ka-
mara akkori elnökével együtt elérték, hogy a munkaszolgálatra rendelt zsidó 
orvosokat deportálják, s ennek nagyjából 2500 fő áldozatul is esett.27 Politikai 
tevékenysége azonban a katyńi sírok feltárásánál nem játszott szerepet, 
orvosszakértőként objektív, szakmailag megalapozott véleményt alkotott.28 
Elismertsége és eredményei alapján világos, hogy miért övezte nagy tisztelet 
a Nemzetközi Orvosbizottságon belül is. 

A 12 tagú bizottság 1943. április 25-én érkezett meg Szmolenszkbe, 
majd a katyńi feltárás színhelyére érve azonnal munkához látott. Ekkorra már 
mind a nyolc tömegsír fel volt nyitva, és összesen 2730 személyt azonosítot-
tak, köztük 22 civilt, az összes tábornokot és más magas rangú tiszteket. A 
Nemzetközi Orvosbizottság tagjai ott-tartózkodásuk alatt 982 korábban már 
kiásott halottat vizsgáltak meg, ezen kívül kilenc saját utasításaik alapján 
exhumált holttestet fel is boncoltak. A németek egyáltalán nem hátráltatták 
vagy befolyásolták a vizsgálatokat, sőt igyekeztek a lehető legjobb körülmé-
nyeket biztosítani.29 A bizottság 1943. április 30-án befejezte vizsgálatait, 
majd egy jegyzőkönyvet készítettek, melyet másnap minden bizottsági tag 
aláírt. A szakértői vizsgálatok során (korábban említett páratlan tudása és 
saját módszere révén) kizárólag dr. Orsós Ferenc volt képes döntő, igazság-
ügyi orvostani szempontból is alátámasztott bizonyítékot szolgáltatni a szov-
jetek bűnösségét illetően. Felfedezése, mely perdöntő bizonyítékként óriási 
jelentőséggel bírt, a következőképp hangzik: „Az 526-os számú /holttest/ az 
agy elváltozásainak pontosan azokat az ismertetőjegyeit mutatja, melyek csak 
olyan koponyában következhetnek be, mely több mint három éve lett a földbe 
temetve. Ez azt jelenti, hogy az 526-os számú 1940-nél nem később vesztette 
életét egy golyó által, melynek bemeneti nyílását a koponya hátulján, a tarkó 
aljánál láthatjuk. […]  az agy felületén egy mésztufa-szerű, több milliméter 
vastag, szürkésfehér lerakódás figyelhető meg, amely már megkeményedett 
gipszre emlékeztet. […]  Az agyagszerű agyállományon megfigyelt kemény, 
rétegződött bekéregződés arra enged következtetni, hogy a holttest már leg-
alább 3 éve feküdt elföldelve.”30 A professzor tehát megállapította, hogy a 
                                                           
26 Politikai nézeteiről és tevékenységéről lásd: MESTER Attila: Orsós Ferenc professzor és a politika. 
In: Hallgatói Műhelytanulmányok 1. Szerk. BARTA Róbert–KEREPESZKI Róbert–SZENDREI Ákos. 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kart Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 
27 KOVÁCS M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és 
mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 163. 
28 A katyńi eset során alkotott szakvéleményének pártatlanságáról és szakmai megalapozottságáról 
lásd: MESTER Attila: Orsós Ferenc–A katyńi vizsgálóbizottság debreceni tagja. Debreceni Szemle 
2011. 3. sz. 
29 Bővebbe lásd: Uo. 
30 Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Deutsche Informationsstelle, Berlin, 1943. 58. 
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gyilkosságok kétség kívül akkor történtek, amikor a terület még a Szovjetuni-
óhoz tartozott. 

A németek kívánsága tehát teljesült: egy függetlennek mondható, vi-
lágszerte ismert és elismert szakemberekből álló bizottság támasztotta alá a 
katyńi tragédiával kapcsolatos állításaikat. Ezt azonban ismét csak nem más, 
mint a német propaganda közölte a világgal. 
 
A SZAKVÉLEMÉNY ÉS FOGADTATÁSA 
A németek számára kétségtelenül aranyat érő szakértői jelentés publikálása 
szinte azonnal megtörtént. A munkálatok lezárulása után ugyanis a Német 
Külügyi Hivatal a Deutsche Informationsstelle (Német Információs Központ) 
által31 közrebocsátotta a katyńi esettel kapcsolatos dokumentumok gyűjtemé-
nyét, melyben kiemelt helyet foglalt el Orsós professzor felfedezése. Az 
„Amtliches Material zum Massenmord von Katyń” (Hivatalos anyag a katyńi 
tömeggyilkossághoz) című dokumentumgyűjtemény megállapításainak túl-
nyomó többsége hitelesnek tekinthető. Azonban a szövetséges hatalmak 
Katyń kapcsán folytatott szégyenletes politikája folytán, mely a Szovjetunió 
bűneinek eltussolására épült, egyáltalán nem vált sem ismertté, sem elfoga-
dottá a háború alatt. Ehhez hozzájárult az is, hogy a dokumentumgyűjtemény 
nem a széles nyilvánosság, hanem inkább a politika számára készült, bizonyí-
tékként. A közvélemény meggyőzésének eszköze inkább a napi sajtó volt, 
mely legalább akkora szenzációként tálalta a bizottság jelentését, mint koráb-
ban a katyńi sírok felfedezését. 

Habár Katyń felfedezésének a híre valóságos bombaként robbant a saj-
tóban, pár napon belül azonban már csak néhány újság foglalkozott az esettel, 
azok is egyre inkább csupán a kis hírek között. A sajtó érdeklődését az esettel 
kapcsolatban ezután már csak a Szovjetunió és a londoni lengyel emigráns 
kormány közötti diplomáciai kapcsolat megszakadása (április 26) keltette fel 
nagyobb mértékben. Ez azonban a diplomáciai üzenetváltások és politikai 
fejtegetések irányába vitte a témát, s Katyń témája egyre jelentéktelenebbé 
kezdett válni. Mindez egészen addig tartott, amíg a Nemzetközi 
Orvosbizottság ki nem adta a katyńi ügyről készített hivatalos jelentését. Mi-
vel a kérdés politikai vonulata ekkor már "önálló életet élt", sőt a londoni 
lengyel emigráns kormány és a Szovjetunió diplomáciai szakítása is megtör-
tént, a jelentés már nem sokban változtathatott a nemzetközi erőviszonyokon, 
a közvélemény meggyőzése és támogatók szerzése érdekében azonban mégis 

                                                           
31 FITZGIBBON, L. 1980. 116. 
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nagy sajtóvisszhangot kapott.32 Ekkor került előtérbe Orsós Ferenc neve is, 
aki (amint azt láthattuk) döntő fontosságú bizonyítékot szolgáltatott a Szov-
jetunió bűnösségét illetően. 

A szakértői bizottság jelentése a magyar sajtóban május 4-én jelent 
meg, csak az Esti Kis Ujság közölte azt némileg hamarabb, május 3-án este, 
mint lapzárta után érkezett hírt.33 A napilapok közel fele címlapon hozta le a 
katyńi orvosbizottság jelentésének hírét és hogy Orsós Ferenc érdeme "ne 
menjen hamar feledésbe", a cikkek nagy része őt jelölte meg a bizottság veze-
tőjeként, kiemelve a németek igazának bizonyítására használt módszerét és a 
felfedezés jelentőségét. A vizsgálat mikéntjét is bemutatta az Estilap 5. olda-
lán megjelent "Koponyavizsgálatok Orsós tanár tapasztalatai alapján" című 
írás, mely egy nagyobb, Katyńról szóló cikken belül külön fejezetként hang-
súlyozta a magyar professzor megállapításainak jelentőségét. Ez kiemelt sze-
repet kapott a Nemzeti Újság, Uj Lap, Magyar Élet, Mai Nap, valamint az Új 
Fehérvár hasábjain is. Más újságcikkek azonban az eredmények mellett nem 
közölték a bizottság tagjainak nevét, így Orsós professzor nevét sem (pl. 
Orosházi Friss Hírek, Szegedi Napló, Pécsi Napló), több esetben pedig csak a 
bizottsági tagok nemzetiségét írták oda, jelezve a vizsgálatok és az egész ügy 
nemzetközi jelentőségét. Érdekes az is, hogy a Debreczen május 4-i számában 
következetesen „magyar orvosszakértőkről” ír: „ Magyar szakemberek is 
résztvettek a katyni tömegsírok vizsgálatánál”, Orsós nevét azonban nem 
említi.34 

A katyńi vizsgálatok során vezető szerepre szert tett és a Nemzetközi 
Orvosbizottság tekintélyét „egy személyben” képviselő Orsós professzor 
egyre inkább felkeltette a sajtó érdeklődését. Hazatérésekor, május 4-én dél-
után már több napilap újságírója is ott várta a Kelet-pályaudvar peronján, ahol 
röviden válaszolt is kérdéseikre. Az általa elmondottak aztán 5-én (Új Ma-
gyarság), illetve 6-án (Nagyvárad, Új Lap, Új Fehérvár, Debreczen) jelentek 
meg a sajtóban, megerősítve a bizottság eredményeiről szóló korábbi híreket. 
A professzor ezenkívül egyéb élményeire is kitért, s ezt még a legrövidebb 
összefoglalót megjelentető Nagyvárad c. napilap is közölte: „[…] egyéni 
benyomásairól ezeket mondotta: Nem lehet szavakkal elmondani a Katinban 
tapasztaltakat, de élményeimről vázlatokat készítettem és rövidesen összeállí-
tom ezeket. Módjában lesz mindenkinek meggyőződni arról a képről, amely 

                                                           
32 Ellentétben például a szintén 1943-ban megvizsgált vinyicai tömegsírokkal, amelyeknek sem a 
felfedezése, sem pedig a szakértői vizsgálata (nyilván csekély politikai hozadéka okán) nem kapott 
annyi figyelmet a magyar sajtóban, mint Katyń. Annak ellenére sem, hogy Orsós professzor ennek a 
tömeggyilkosságnak a feltárásánál is jelen volt. 
33 Esti Kis Ujság, 1943. május 3. 2. 
34 Debreczen, 1943. május 4. 2. 
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mindig előttem van és előttem marad.”35 Ezekben a már konkrétan Orsós 
professzorral foglalkozó írásokban mindenhol kiemelték a professzor kulcs-
fontosságú szerepét a németek igazának bebizonyításában. Az Uj Lap és az 
Új Fehérvár hasábjain megjelent cikkekből36 ráadásul azt is megtudjuk, hogy 
a professzor 11–12.000 Katyńban megölt tisztre hivatkozott, ami viszont a 
német propaganda hamis állításának átvételét jelenti (ezt pedig már a kutatás 
zárójelentése is cáfolta).37 

Ezután még egyszer, május 9-én bukkan fel Orsós Ferenc professzor 
neve a sajtóban, mégpedig az Új Magyarság 1943. május 9-i számában. Az 
orvosi bizonyítékokat és módszereket részletesen ismertető cikk („Orsós pro-
fesszor bemutatta német és magyar orvoskiválóságok előtt a magával hozott 
tarkólövéses koponyát”38) tulajdonképpen a magyar sajtó Katyń-témájú 
„tényfeltáró” cikkeinek lezárásaként értékelhető. 

Orsós professzor azonban ezután is szót kapott még egyszer a magyar 
sajtóban, mégpedig 1944 januárjában. A szovjet csapatok által ekkor már 
visszafoglalt katyńi erdőben újabb ásatást végző (és németellenes propagan-
dafogásként megalakított) ún. Burdenko-bizottság „felfedezéseinek” német 
cáfolatával kapcsolatban a professzor is megszólalt. A január 28-án megjelent 
hír és az ehhez csatolt rövid német hivatalos közlemény mellett néhány lap a 
professzor véleményét is közölte, aki azonban már csak szűkszavúan vála-
szolt a szovjetek vádjaira, újra megerősítve a Nemzetközi Orvosbizottság által 
kiadott jegyzőkönyvben leírtakat. Ezek a rövid írások voltak Orsós professzor 
utolsó, nyilvánosság előtt tett kijelentései a katyńi esettel kapcsolatban. 
 
A HÁBORÚ UTÁN 
Németország háborús vereségével megszűnt az a politikai tényező, amelynek 
érdekében állt a katyńi tömegsírok témájának „felszínen tartása”, ráadásul a 
háború újabb eseményei addigra ki is szorították azt a sajtó és a politika ér-
deklődésének köréből. Emellett ráadásul egyre erősödtek a katyńi ügy hiteles-
ségével szemben már a háború alatt is megfogalmazott kételyek és tévhitek. 
Elterjedt nézet volt például, hogy a németek koncentrációs táborokból szár-
mazó és lengyel egyenruhába öltöztetett foglyokat mészároltak le Katyńban, 
így megrendezve az egész esetet. A nyugati szövetségesek ráadásul a Szov-
jetunióval való konfliktusok elkerülése céljából igyekeztek eltussolni a katyńi 

                                                           
35 Nagyvárad, 1943. május 6. 1. 
36 Uj Lap, 1943. május 6. 1., Új Fehérvár, 1943. május 6. 3. 
37 Amtliches Material. 33. 
38 Új Magyarság, 1943. május 9. 9. 
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tömeggyilkosság kérdését.39 A győztes hatalmak egyébként is a tengelyha-
talmak háborús bűneinek elszámoltatásával voltak elfoglalva, s ennek során a 
saját haderőik által elkövetett atrocitások tárgyalását szinte teljes mértékben 
mellőzték. Mindebben paradox módon a német propagandának is nagy szere-
pe volt, hiszen az 1943 áprilisától folytatott sajtóhadjárat túlságosan is a né-
met propaganda termékeként tüntette fel Katyńt, így az részben éppen azok 
miatt a német atrocitások és háborús bűnök miatt vált hiteltelenné, amelyek 
elfedésére a katyńi propaganda-hadjárat hivatott volt. 

1944-ben Vörös Hadsereg előrenyomulásával összehangoltan az 
NKVD elkezdte összegyűjteni azokat a személyeket, akik a katyńi üggyel 
kapcsolatban álltak. Orsós Ferenc is tudta, hogy sem politikai szerepvállalása, 
sem pedig katyńi szakértői véleménye miatt nem maradhat büntetlenül Ma-
gyarországon, így 1944 augusztusában a Németországba menekülés mellett 
döntött. December 6-án végleg elhagyta Magyarországot, s Németországba, 
Halle am Saaléba utazott, majd Mainzban telepedett le.40 

A szovjet hatóságok tehát megtettek mindent, hogy a katyńi eset többé 
ne kerüljön napvilágra, illetve megpróbálták elfogadtatni a saját, német bű-
nösséget hangoztató véleményüket. Ennek érdekében nem csak a korábbi 
vizsgálatokban részt vevő személyeket gyűjtötték össze és gyilkolták meg, 
vagy kényszerítették állításaik visszavonására, hanem még az 1943-ban vég-
zett vizsgálat hitelességének lerombolását is célul tűzték ki. 

E célból jött létre az ún. Burdenko-bizottság, mely ugyan még a háború 
alatt tevékenykedett, de itt ejtünk róla szót, mivel kijelentései a háború után 
hangoztatott szovjet álláspontot képviselték és „eredményei” hivatkozási 
alapul szolgáltak a nürnbergi perben is. Miután a Vörös Hadsereg visszafog-
lalta Szmolenszk körzetét, 1944. január 16-tól 23-ig Nyikolaj Burdenko neu-
rológus professzor vezetésével egy szovjet bizottság újra exhumálásokat vég-
zett Katynban.41 A vizsgálatok tételesen cáfolták a németek állításait, és 
Németország bűnösségét állapították meg. Mindez „természetesen” a nyilvá-
nosság telje kizárásával történt. A szovjet propaganda érdekeit a lehető leg-
jobban kiszolgáló „szakértői jelentés” szövege ugyan nem jelent meg a ma-
gyar sajtóban, de a német válasz és Orsós professzor tiltakozása igen. 

Hiába volt nyilvánvaló a Burdenko-bizottság elfogultsága és a bizonyí-
tékok hiánya, a Szovjetunió mégis a németek elleni vádpontok részévé kíván-
                                                           
39 KAISER, G. 2002. 201. 
40 A háború után 1946-ban Mainzba költözött, ahol 1962-ben bekövetkezett haláláig a mainzi egyetem 
művészeti anatómia tanáraként dolgozott professzori rangban. (VIZI E. Szilveszter: Az "Orsós-ügy" 
avagy a tudós felelőssége. Magyar Tudomány. 1994. 3. sz. 328.) 
41 KAPRONCZAY Károly: A katyni tömegsírok orvosszakértői vizsgálata. Orvosi Hetilap. 1990. 50. sz. 
2772. 
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ta tenni az „1941-ben elkövetett” mészárlást a nürnbergi per során.42 A bíró-
ság végül nem találta kielégítőnek a szovjetek bizonyítékait, így a vádat ejtet-
ték, a Szovjetunió felelősségéről azonban nem esett szó. A nürnbergi perben 
hamis vádak alapján43 még Orsós Ferenc felelőssége is felmerült.44 Végül 
azonban ezt a vádat is törölték a tanúvallomások és benyújtott bizonyítékok 
megkérdőjelezhetősége miatt. 

Itthon viszont 1946-ban a magyar népbíróság „hamis szakértői véle-
ményért” mégis háborús főbűnösnek nyilvánította Orsós professzort és távol-
létében minden tisztségétől megfosztotta. Ebben az esetben tehát nem politi-
kai szerepvállalása, hanem katyńi szakértői véleménye indokolta az ítéletet. 
Ez a hamis vád nem csak a nürnbergi perben és a népbíróság tárgyalásán 
hangzott el, hanem később számos publikációban is megjelent. Fontos megje-
gyezni, s erről később még szót ejtünk, hogy MTA-tagságát viszont kifejezet-
ten politikai tevékenysége miatt vonták meg tőle 1945-ben. 
 
A MEGOSZTOTT VILÁG KETTŐS ÍTÉLETE 
Az egykori szövetségesek, a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti 
ellentétek elmélyülésével új korszak következett be, a hidegháborús megosz-
tottság, a bipoláris világ korszaka. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy az egy-
mással szembenálló nagyhatalmak számos egykor közösen titokban tartott 
ügyet igyekeztek minél jobban a másik kárára felhasználni. Ebből a nyilván-
valóan politikai indíttatásból került sor a katyńi mészárlás kérdésének újbóli 
felelevenítésére, az USA ugyanis immár kifejezetten a szovjet háborús bűnök 
kiderítésében és nyilvánosságra hozatalában vált érdekeltté. 

Az Egyesült Államok Képviselőházának kérésére 1952-ben összeült 
ún. Madden-bizottság részletesen felülvizsgálta és újratárgyalta a katyńi 
ügyet. A német dokumentumok tanulmányozása mellett a még elérhető tanú-
kat is kihallgatták, így például az 1943-as feltárásnál tevékenykedő Nemzet-
közi Orvosbizottság tagjait is. A kihallgatott tanúk közt volt dr. Orsós Ferenc 
is, aki meglehetősen szűkszavúan és következetesen csak az 1943-as jegyző-
könyv állításaira hivatkozva nyilatkozott, nyilvánvalóan tartva a túl nagy 
médiafelhajtástól.45 A bizottság végül a korábban a németek által képviselt 

                                                           
42 SANFORD, George: Katyn and the Soviet Massacre of 1940. Truth, justice and memory. 
Basees/Routledge Series on Russian and East European Studies, Routledge, London, 2005. 140. 
43 A szovjetek szerették volna Orsós Ferencet (és a többi bizottsági tagot is) háborús bűnössé nyilvá-
níttatni, mivel ezzel saját ártatlanságuk is igazolást nyert volna. (VIZI E. 1994. 328.) 
44 KAPRONCZAY Károly: Katyn és Magyarország. Tekintet. 1991. 3. sz. 18. 
45 Erre utal a kihallgatás végén tett kérése is: „Tulajdonképp az egyetlen dolog, amit nagyon a szíve-
men viselek, hogy a nevemet, kérem ne közöljék a lapokban. nem szeretném, ha ki lennék emelve a 
sajtóban, mert ez sértené a korábban viselt tisztségemet.” Lásd: The Katyn Forest Massacre. Hearings 
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álláspontnak adott igazat, megerősítve a Szovjetunió bűnösségét. A Madden-
bizottság megállapításai nem váltottak ki különösebb sajtóvisszhangot, sőt 
tulajdonképpen ugyanannyira a propaganda céljait szolgálták, mint az 1943-
as német vizsgálat. Ennek ellenére mégis fontos fordulópontként értékelhető, 
mivel innentől fogva a nyugati hatalmak országaiban hivatalosan is elismerést 
nyert a Szovjetunió bűnössége. 

Teljesen másként alakult a helyzet a Szovjetunió csatlósaivá vált or-
szágokban. Katyń a szakirodalomban és a sajtóban is tabutémává vált, akár-
csak Orsós Ferenc személye. Csak akkor jelenhetett meg bármi a katyńi ügy-
ről, ha az a téma miatt kikerülhetetlen volt és feltétlenül a szovjet álláspontot 
hirdette. Erre jó példa egy 1958-ban megjelent kötet, mely Sztálinnak az 
Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőivel váltott üzeneteit közli: 
„A hitlerista hatóságok, miután elkövették szörnyűséges bűntettüket a lengyel 
tisztek ellen, most megjátsszák a nyomozási komédiát, s ennek megrendezésé-
ben felhasználtak néhány, saját maguk által kiválogatott lengyel fasisztabarát 
elemet a megszállt Lengyelországból [...].” 46 A legtöbb történelmi munka 
azonban nem csak a katyńi kérdést, de az egész lengyel problémát „kifelejtet-
te” a 2. világháború történetéből.47 

Ilyen körülmények közt Katyń, melynek emléke továbbra is elevenen 
élt sokakban, inkább csak „négyszemközt” volt megemlíthető, de számos 
helyzetben ez is veszélyes próbálkozás volt. Fekete Pál az 1956-os forrada-
lom leverése után került börtönbe, ahol társaival együtt jövendő sorsukat 
latolgatva hamarosan Katyń is szóba került. Hamarosan azonban a cellába 
léptek az őket kihallgató őrök és mindenkit kegyetlenül végigvertek: „Előke-
rültek a gumibotok, és az ügyész vezetésével verni kezdtek bennünket. [...] Dr. 
Dobos Ferenc fejemet verve kérdezte: Kik csinálták Katyńt? A kommunisták? 
A szovjetek? Sztálin? Mi?!! Megkapják, amit kerestek. Lesz Katyń! Lesz tö-
megsír itt helyben, Magyarországon, maguk fognak benne elrohadni. Nem 
ússzák meg. Garantálom, megdöglenek mind.”48 

Orsós Ferenc katyńi szerepét is a szovjet álláspontnak megfelelően, el-
ítélően kellett bemutatni. Erre jó példa a Magyar Életrajzi Lexikon fogalma-
                                                                                                                                    
Before The Select Committee to Conduct an Investigation of the Facts, Evidence, and Circumstances 
of The Katyn Forest Massacre. Part 5, Frankfurt, Germany. United States Government Printing 
Office, Washington, 1952. 1601. 
46 Sztálin üzenetváltása az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőivel 1941–1945. II. Szerk. 
Fedor János. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958. 62. 
47 Ilyenek például a szovjet tisztek magyar nyelven is (többnyire a Zrínyi Kiadó gondozásában) megje-
lent memoárjai, illetve a korszakban megjelent több kötetes, a 2. világháború történetét feldolgozó 
munkák (A második világháború története, A nagy honvédő háború története). 
48 FEJÉR Dénes–VASVÁRI Vilmos: Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen. Millenniumi számadás I. 
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest, 2002. 433. 
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zásmódja, mely egyértelműen hamis szakértői vélemény megfogalmazásával 
vádolja a professzort: „A II. világháború idején részt vett a katyni tömegsírok 
feltárásában mint a hitleri kormányzat által létrehozott nemzetközi 
orvosszakértői bizottság tagja. Ez ügyben adott hamis szakértői véleményéért 
háborús főbűnösnek nyilvánították.” 49 Azonban Orsós Ferenc esetében is 
inkább az volt jellemző, hogy személyét tabuként kezelték, sőt nem csak 
katyńi, de szakmai tevékenységét is igyekeztek elhallgatni. 

A rendszerváltás idejéhez közeledve fokozatosan jelentek meg a 
szamizdat kiadványok és a hivatalosan megjelent munkák közt is több átlépte 
a ki nem mondott "szabályokat", igaz ma már szinte jelentéktelennek tűnő 
mértékben. Igen ritka és szerzője bátorságát dicsérő volt az olyan munka, 
amely a katyńi kérdésben érzékeltetni próbálta az ügy kérdésességét. Ilyen 
például Ránki György 2. világháború történetét bemutató, először 1973-ban 
megjelent műve is, melynek Katyńról szóló egyetlen mondatából is kiolvas-
hatjuk a szovjet álláspont igazságtartalmával szemben megfogalmazott ké-
telyt: „A németek által propagandacélokból feltárt lengyel katyni tömegsír 
ürügyén – körülményei ma sem ismeretesek teljességükben – olyan szovjetel-
lenes kampányt indítottak, hogy a szovjet kormány megszakította a londoni 
kormánnyal 1941-ben felvett diplomáciai kapcsolatot."50 
 
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 
A kommunista diktatúra bukását követően Katyń témája is kiszabadult a cen-
zúra fogságából. Végre szóba lehetett hozni a szovjet bűntetteket és ez a fo-
lyamat immár nem csak említések szintjén, de konkrét munkákban is tükrö-
ződött. Mindez nem csak a "nyugati" szakirodalom hatására történt, hanem a 
téma "felszabadulásához" is nagyban hozzájárult, hogy Gorbacsov 1990. 
április 14-én hivatalosan is beismerte a Szovjetunió bűnösségét az ügyben, 
1992. október 14-én pedig Borisz Jelcin a levéltárak megnyitásával együtt a 
katyńi tömeggyilkosság iratanyagát is átadta a lengyeleknek. Hazánkban az 
első, kizárólag Katyńról szóló kötet már 1990-ben megjelent (Leopold 
Jerzewski: Katyn, 194051), ezen kívül fontos megemlíteni Kapronczay Károly 
orvostörténész nevét is, aki a tragédiát, sőt Orsós Ferenc professzor szerepét 
is számos tanulmányában mutatta be.52 

                                                           
49 KAPRONCZAY K. 1991. 17. 
50 RÁNKI  György: A második világháború története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. 334. 
51 JERZEWSKI, L. 1990. 
52 KAPRONCZAY Károly: A katyni tömegsírok orvosszakértői vizsgálata. Orvosi Hetilap. 1990. 50. 
2770–2772.; Katyn magyar vonatkozásai. Élet és tudomány. 1990. 34. 1078–1080.; Katyn és Magyar-
ország. Tekintet. 1991. 3. 13–19. 
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A szinte egymás után megjelenő munkák és az orosz beismerés hírei 
széleskörű érdeklődést keltettek Katyń témája iránt. Ez a folyamat minden 
pozitívuma mellett azonban azzal is együtt járt, hogy hamarosan olyanok is 
szót kaptak a kérdésben, akik nem rendelkeztek megfelelő ismeretekkel a 
témában, vagy pedig politikai haszonszerzésre, illetve egyszerűen figyelem-
felkeltésre kívánták használni azt. Minderre Orsós professzor MTA-
tagságának visszaállítása ügyében került sor, mely a kommunizmus áldozata-
inak rehabilitációja idején a laikusok számára nem is tűnhetett különösebben 
kérdésesnek. 

Az első ilyen céllal írott cikk 1993. május 14-én jelent meg a Pesti Hír-
lapban, s Orsós professzor rehabilitációjának szükségességét azzal indokolta, 
hogy a professzort katyńi, illetve szovjetellenes tevékenysége okán fosztották 
meg tisztségétől. Az írás igen nagy figyelmet kapott és ennek hatására az 
Alapítvány a Kommunizmus Áldozataiért az MTA-hoz fordult az ügyben. 
Kezdeményezésükhöz Prepeliczay István kisgazda politikus is csatlakozott, 
aki a következőképp igyekezett megvédeni álláspontját: „Azért tettem szóvá 
az Orsós-ügyet, mert az a véleményem, hogy egy tudós, egy akadémikus meg-
ítélésénél kizárólag a tudományos tevékenysége jöhet számításba, s nem sza-
bad tekintetbe venni, hogy milyen politikai irányzat használta fel. [...] Termé-
szetesen lehettek Orsós professzornak emberi gyengéi és tévedései, de 
tudományos eredményei a világ tudományát gazdagították és öregbítették a 
magyar tudomány hírnevét.”53 A kérdésben hamarosan egyre több közéleti 
személyiség és tudós nyilvánított véleményt, így például Kosáry Domokos is, 
aki a Magyar Hírlap 1993. június 28-i számában az MTA döntését védelmez-
ve megállapította, hogy a professzort nem a kommunisták zárták ki az MTA-
ból, s ennek oka sem a katyńi bizottságban való részvétele, hanem kifejezet-
ten politikai tettei voltak.54 

Az egyre jobban kiszélesedő vitát végül Vizi E. Szilveszter, az MTA 
akkori elnöke igyekezett lezárni a Magyar Tudomány 1994/3. számában meg-
jelent részletes tanulmányával („Az <Orsós-ügy> avagy a tudós felelőssé-
ge”).55 Azután, hogy bemutatta Orsós Ferenc politikai tevékenységét és rávi-
lágított MTA-tagsága megvonásának okaira, a következő végkövetkeztetésre 
jutott: „Orsós Ferenc orvosprofesszor közéleti tevékenysége, szélsőséges né-
zetei elfogadhatatlanok, de magatartása tudományetikai szempontból is sú-

                                                           
53 Magyar Hírlap, 1993. június 28. 11. 
54 Az újságcikk emellett az MTA döntésének hivatalos szövegét is közli: „Orsós Ferenc dr. egyik 
szellemi vezére volt hazánkban a nemzeti-szocialista Németország csatlósainak; mint a MONE elnöke 
végzetes szerepet játszott a magyar orvos-társadalom egy részének kipusztításában. Ezáltal egyik 
okozója lett az országot ért történelmi katasztrófának.” (Uo.) 
55 VIZI E. 1994. 326–335. 
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lyosan kifogásolható. [...] Az Akadémia ezért nem rehabilitálta Orsós Feren-
cet, egykori tagját.”56 

Mindezek ellenére a kérdést még ma is időről-időre felveti valaki, leg-
utóbb az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület, melynek az 
MTA-hoz intézett felhívása a Magyar Hírlap 2012. április 13-i számában is 
megjelent. Azt, hogy az Orsós professzor akadémiai tagságának visszaállítá-
sát követelők túlnyomórészt tájékozatlanságukból kifolyólag fogalmazzák 
meg óhajukat, ez a kérelem is jól mutatja, melynek indoklásában nem csak az 
MTA-tagság megvonásának évszáma szerepel hibásan, de az MTA eredeti 
kizáró határozata helyett is a Magyar Életrajzi Lexikon egy részlete olvasha-
tó: „1949-ben a kommunista hatalom nyomására a Magyar Tudományos 
Akadémia távollétében kizárta Orsós professzort tagjai közül. A határozat 
indoklása szerint: <A második világháború idején részt vett a katyńi tömeg-
sírok feltárásában a hitleri kormányzat által létrehozott nemzetközi orvos 
szakértői bizottság tagjaként>.”57 
 
ÖSSZEGZÉS 
Mára Katyń története és magyar vonatkozásai széles körben ismertté váltak, s 
az utóbbi időben hazánkban megjelent munkáknak58 hála a szakma és az ol-
vasóközönség ismeretei folyamatosan bővülhetnek. A katyńi tragédia megis-
mertetése és "tudatosítása" terén nagy szerepe van a témában szervezett kiállí-
tásoknak, az áldozatok Budapesten felállított emlékművének és annak, hogy a 
Katyń április 13-i emléknapján országszerte minden évben megemlékezéséket 
tartanak. 

Sajnos azonban továbbra sem lehet kijelenteni, hogy a téma mára poli-
tikamentessé vált volna, gondoljunk csak a Katyń kapcsán támadt lengyel–

                                                           
56 Uo. 333–334. 
57 Magyar Hírlap, 2012. április 13. 12. 
58 KAPRONCZAY K. 2004.; KAPUSZ N.–PETROVICS A.–VÁSÁRHELYI F. 2008., SUTARSKI, K. 2010.; 
ALLEN, Paul: Katyń–A sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete. M-érték Kiadó, Budapest, 
2009.; KOVÁCS István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél–Pilsudski … Katyń… Szolidaritás. A 
XX. századi lengyel történelem sorsfordulói. Magyar Napló, Budapest, 2012. 
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orosz feszültségekre, vagy akár Orsós Ferenc rehabilitálásának máig vissza-
visszatérő kérdésére. Habár ma már a professzornak a tudományos életben, a 
katyńi feltárásoknál és a politika színpadán betöltött szerepe is világossá vált, 
a tényeket és az érveket mindmáig befolyásolják az egyéni és politikai érde-
kek. Várhatóan tehát a jövőben is újabb (ha nem is éles) fordulatokat vesz 
majd a katyńi ügy megítélésnek története, mégpedig mindig az aktuális poli-
tikai érdekek mentén. 



 
 
Mucsi László 

A NYUGAT -ELLENES PROPAGANDA ÉS AZ EICHMANN -PER 
 
Adolf Eichmann egykori SS-Obersturmbannführer jeruzsálemi perének alaku-
lását a világ közvéleményének élénk érdeklődése kísérte,1 amelyben a Ma-
gyarországi sajtó is osztozott. Azokat a politikai és ideológiai kereteket, ame-
lyek között a magyar újságok az Eichmann-per részleteivel foglalkoztak, a 
Magyar Szocialista Munkás Párt sajtó és tájékoztatáspolitikája jelölte ki. Ez a 
politika – a szovjet vezetés gyakorlatát követve2 – a Kádár-rendszerben is az 
egypártrendszer legitimálásának és fenntartásának eszközévé vált, a sajtó és a 
média egyes területei a pártapparátus meghosszabbított karjaként és szócsö-
veként funkcionáltak.3 1957 márciusától a Központi Bizottság Agitációs és 
Propaganda Osztályának Sajtóosztálya látta el a média irányításának felada-
tát, amelyen belül a sajtóirányítás adminisztratív feladatait a Tájékoztatási 
Hivatal végezte, illetve e hivatalon belül dolgozott a Kádár János vezette 
sajtórendészet.4 A párt ezeken a szervezeteken keresztül képes volt a látszólag 
önállóan működő lapok szerkesztőségeit abszolút módon kézben tartani, ami-
nek a következménye egy rendkívül egynemű, kizárólag a hatalom álláspont-
ját közvetítő sajtópaletta lett. 

A magyar politikai vezetés az Eichmann-per kapcsán is meghatározta 
azokat a célokat, amelyeket a magyar sajtónak el kellett érnie az üggyel kap-
csolatban. Adolf Eichmann túlságosan központi szerepet játszott a magyar 
deportálásokban ahhoz, hogy személyéről és a jeruzsálemi eseményekről a 
hazai sajtó megfeledkezhetett volna.5 A holokauszt 1948 után gyakorlatilag 

                                                           
1 Az amerikai The New Yorker című lap számára írott tudósításait Hannah Arendt később könyv 
formájában is megjelentette: ARENDT, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banali-
tásáról. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. (Judaika) A per rekonstruálásához rendelkezésre áll továbbá a 
jeruzsálemi főügyész leírása: HAUSNER, Gideon: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 
2 RAINER M. János: A „hatvanas évek” Magyarországon. (Politika)történeti közelítések. In: A „hatva-
nas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. RAINER M. János. 1956-os Intézet, Budapest, 2004. 
14–15. 
3 BAJOMI-LÁZÁR Péter: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2005. 20. 
4 CSEH Gergő Bendegúz–KALMÁR  Melinda–PÓR Edit: Zárt, bizalmas, számozott. 1. Tájékoztatáspoli-
tika és cenzúra 1956–1963. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 221–222. 
5 Eichmann magyarországi tevékenységéről lásd: CESARINI, David: Eichmann. Élete és bűnei. Gold 
Book Kiadó, Budapest, 2004. 165–206. Vö. BRAHMAN , Randolf L.: A népirtás politikája. A Holoca-
ust Magyarországon, 1–2. kötet. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1997; LÉVAI  Jenő: Eichmannin 
Ungarn. Pannonia Verlag, Budapest, 1961. 
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megszűnt mind a tudományos, mind a közéleti diskurzusok témájának lenni,6 
ezért joggal feltételezhetjük, hogy a pártvezetés szívesebben hallgatott volna a 
perről, mivel azonban ezt nem tehette, a sajtó segítségével a saját céljai szol-
gálatába kívánta állítani azt. A politikai vezetés a pert egy Nyugat-
Németország és Izrael ellen indítandó propaganda-hadjárathoz kívánta fel-
használni, mindamellett, hogy Eichmann elítélését részben az itthoni, 
holokauszt-túlélő zsidóság nyomására természetesen a magyar vezetés is 
helyeselte. Írásom további részében szeretném megvilágítani ezen célkitűzé-
sek hátterének néhány elemét, majd az Eichmann-perről szóló magyar nyelvű 
cikkek és tudósítások azon darabjait fogom vizsgálni, melyek a leginkább 
megfeleltek az üggyel kapcsolatos külpolitikai természetű elvárásoknak. 

A külpolitikai célok hátterében mindenekelőtt az USA és a Szovjetunió 
között feszülő nagyhatalmi szembennállás húzódott. Magyarország a Szovjet-
unió befolyási övezetének részeként a második világháborút követően tagja 
lett az 1949-ben létrejött KGST-nek és az 1956-ben megalakult Varsói Szer-
ződésnek, így a magyar külpolitika mozgásterét a szovjet nagyhatalmi érde-
kek szabták meg.7 Ezzel szemben az NSZK az amerikai érdekszféra részét 
képezte. Nyugat-Németország az 50-es években előbb NATO-tagságot ka-
pott, majd a Közös Piac egyik alapítója lett.8 Bár Magyarország 1955-ben 
kísérletet tett arra, hogy felvegye a diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val, ez a 
törekvés akkor meghiúsult.9 Gazdasági kapcsolat mégis működött a két or-
szág között, sőt, az 1960-as évek elején Magyarország nyugati irányú keres-
kedelmének egynegyede az NSZK-val bonyolódott le.10 A szovjet külpolitikai 
célok azonban háttérbe szorították a magyar gazdasági érdekeket. Az 
Eichmann-per ugyanis időben egybeesett a berlini válsággal (1958-1963), 
amikor a magyar vezetésnek nyilvánvalóan szovjet érdekeket kellett szem 
előtt tartania és az NSZK ellenében kellett fellépnie. 

Izrael külpolitikáját alapvetően meghatározta, hogy a Közel-Kelet a 
második világháború után mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió 

                                                           
6 E kérdésről bővebben lásd: GYŐRI SZABÓ Róbert: A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni 
Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009., STANDEISZKY Éva: Antiszemitizmusok. Argu-
mentum Kiadó, Budapest, 2007. 
7 BORHI László: A vasfüggöny mögött. Magyarország a nagyhatalmi erőtérben, 1945–1968. Ister 
Kiadó, Budapest, 2000. 193. 
8 FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ. 1945–1989. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2005. 
(StudiaHistoriae) 116–117. 
9 BÉKÉS Csaba: Titkos válságkezeléstől a politikai koordinációig. Politikai egyeztetési mechanizmus a 
Varsói Szerződésben, 1954–1967. In: Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer 
kialakulásának időszakáról. Szerk. RAINER M. János. 1956-os Intézet, Budapest, 2003. 16. 
10 Uo. 31. 
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számára kulcsfontosságú területté lépett elő.11 Sztálin 1949-ig egy szovjetba-
rát zsidó állam létrejöttét szerette volna elérni, ezért katonailag is támogatta 
azt. 1948 szeptemberére azonban az USA óriási anyagi-pénzügyi fölényét 
politikai-stratégiai fölénnyé tudta transzformálni, ezért Golda Meir szeptem-
ber 3-án Moszkvában tett látogatása során már azt fejtegette, hogy az ameri-
kaiak grandiózus pénzügyi támogatása fontosabb minden korábbi szovjet 
támogatásnál. A pozícióvesztés következtében Sztálin 1949-ben anticionista 
és antiszemita perek sorát indította el a Szovjetunióban, melyek már az Izrael-
lel való teljes szakítás jelei voltak.12 Eközben az USA egyre szorosabbra fűzte 
kapcsolatait Izraellel. A zsidó állam a hidegháború kezdetekor Amerika mellé 
állt, bár a két ország közötti szövetség csak az 1960-as évek elején, Kennedy 
elnöksége alatt vált szorossá.13 

A szovjet külpolitika változása magával vonta, hogy Magyarország 
kapcsolatai is megromlottak Izraellel, bár erre a magyaroknak saját indokaik 
is voltak. Egyrészt Magyarország nem alakított ki olyan gazdasági kapcsola-
tokat Izraellel, amelyek enyhíthették volna a két állam közötti diplomáciai 
feszültséget, másrészt a cionista mozgalommal való szembenállás magában 
hordozta a magyar politikai vezetés Izrael-ellenességét, főleg az 1956-ot kö-
vető tömeges kivándorlások miatt.14 A magyar vezetés tehát elegendő indí-
tékkal rendelkezett ahhoz, hogy az Eichmann-per révén lejárató kampányt 
indítson az NSZK és Izrael irányába. Erre a fentieken kívül az is okot szolgál-
tatott, hogy az 1960-as évek elején jelentősen javult az Izrael és az NSZK 
közötti viszony, amely elsősorban a gazdasági kapcsolatok kiépítésében nyil-
vánult meg.15 

Ennek a diplomáciai helyzetnek megfelelően alakította ki az MSZMP 
az Eichmann-üggyel kapcsolatos stratégiát. A Külügyi Osztály vezetője, 
Hollai Imre és a külügyminiszter első helyettese, Péter János 1960. június 24-
én előterjesztést nyújtottak be a Politikai Bizottságnak, amelyben meghatá-
rozták a követendő alapelveket. Eszerint Magyarországon elkövetett bűnei 

                                                           
11 GADDIS, John Lewis: Most már tudjuk. A hidegháború történetének újraértelmezése. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2001. (Memoria Mundi) 308. Az USA valójában csak a szuezi válság (1956) 
után volt aktív a közel-keleti térségben. A Szovjetunió pedig Izrael létét azért támogatta, mert a pa-
lesztinai brit mandátum 1948-as felosztását a brit imperializmusra mért csapásként értelmezte.  
12 GYŐRI SZABÓ R. 2009. 178–180. 
13 ROSTOVÁNYI Zsolt: Együttélésre ítélve. Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért. Corvina 
Kiadó, Budapest, 2006. 197. 
14 GYŐRI SZABÓ R. 2009. 305. 
15 GILBERT, Martin: Izrael története. Pannonica Kiadó, Budapest, 1998. 262., illetve GÖTEMAKER, 
Manfred: A Német Szövetségi Köztársaság története az alapítástól napjainkig. Korona Kiadó, Buda-
pest, 2003. 394. 
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miatt Izraeltől követelni kell Eichmann kiadatását a Magyar Népköztársaság 
számára, de ezen túl a pert elsősorban az NSZK politikai vezetésében megbú-
vó fasiszták leleplezésére kell felhasználni,16 zavart okozva ezzel az izraeli–
nyugat-német kapcsolatokban.17 A per során követendő hivatalos politikai 
álláspontról 1960. június 28-án tárgyalt a Politikai Bizottság. A külügyi veze-
tés által javasolt nyugat-német vonal mellett Szirmai István újabb szempontot 
vetett fel. Úgy vélte, Eichmann olyan információkkal rendelkezik, amelyek 
„az izraeli kormányt és a cionista mozgalmat súlyosan kompromittálják”, 
hiszen az izraeli politikai vezetésnek is „voltak összeköttetései a 
Gestapoval.”18 A Nyugat ellen indítandó propaganda-hadjárat tervét Kádár 
János kisebb kiegészítéseket tartalmazó felszólalása után határozat formájá-
ban fogadták el.19 Érdekes azonban, hogy a fenti célok előzetes megfogalma-
zása ellenére a Politikai Bizottság 1960. október 11-én hatályon kívül helyez-
te korábbi határozatát, azaz ejtette az NSZK-t és Izraelt egyszerre lejáratni 
szándékozó kampány tervét.20 Ez a törekvés mégis a megjelenő cikkek mar-
káns jellemzője maradt. 

A lejárató kampány abból az alaptézisből indult ki, hogy az Eichmann-
ügy miatt együttműködés és érdekszövetség alakult ki a Német Szövetségi 
Köztársaság és Izrael között, amelynek célja a per valódi jelentőségének és 
történelmi feladatának negligálása. Ezért a magyar lapok nemcsak Eichmann 
elítélését követelték, de egykori cinkosainak az elfogását és törvény elé állítá-
sát is, akik közül sokan szabadlábon éltek az NSZK-ban, sőt, többen vezető 
beosztást töltöttek be.21 A magyar sajtó tehát azt szorgalmazta, hogy az 
Eichmann ellen folytatott eljárás mutasson túl önmagán, váljon olyan törté-
nelmi példává, amely elrettentő célzattal mutatja meg a világ számára, mit is 
jelent a nácizmus, és ezzel egy időben örökre ítélje is el ezt a kegyetlen rend-
szert. A magyar sajtó képviselői szerint ez úgy valósulhat meg, ha elnyerik 

                                                           
16 Ennek a célkitűzésnek az apropójául szolgált az a tény, hogy az NSZK-ban meglehetősen vitatható-
an alakult a volt NSDAP-tagok sorsa. A prominens háborús bűnösöket ugyanis nyilvános perekben 
elítélték, a pusztán parancsot teljesítők nagy tömegét viszont mentesítették a bűnrészesség vádja alól. 
1951-ben egy törvény folyamatos alkalmazást vagy teljes nyugdíjat biztosított a volt náci közszolgála-
ti alkalmazottaknak. A német társadalom tehát meglehetősen elnézően viselkedett ezekkel az embe-
rekkel, sőt, egyeseknek azt is tolerálta, ha magas közhivatali funkciót töltöttek be. FULBROOK, Mary: 
Német nemzeti identitás a Holocaust után. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 91–96. 
17 GYŐRI SZABÓ R. 2009. 309. 
18 Szirmai István javaslata a Politikai Bizottság 1960. június 28-i ülésén. MOL M-KS 288. f. 5/189. ő. 
e. 16. lap 
19 Kádár János javaslata a Politikai Bizottság 1960. június 28-i ülésén. Uo. 16–17. lap 
20 Előterjesztés az MSZMP KB Politikai Bizottságához az Eichmann-ügyben. 1960. október 11. MOL 
M-KS 288. f. 5/204. ő. e. 57–60. lap 
21 GÁRDOS Miklós: A tömeggyilkos storyja. Márciusban kezdődik az Eichmann-per. Népszava, 1961. 
január 6. 5. 
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„büntetésüket Eichmann bűntársai is, akik Adenauer védelme alatt Hitler 
tábornokaival, diplomatáival és bíráival együtt ott hemzsegnek a bonni kor-
mány kulcspozícióiban.”22 A magyar lapokban megjelent írások szerzői azon-
ban – kifejezve a politikai vezetés véleményét – már a per kezdete előtt kétel-
kedtek abban, hogy Izrael valóban erre a célra akarja használni a pert. A 
magyar értelmezés szerint ugyanis Izrael és Nyugat-Németország olyan szo-
ros diplomáciai és gazdasági kapcsolatban áll egymással, hogy Izrael nem 
fogja ezt a jó viszonyt néhány nyugat-német vezető kompromittálásával ve-
szélyeztetni. A lapok szerint Izraelben nem mernek leszámolni az ügy nyugat-
német érintettjeivel, helyette a nácizmus minden bűnéért Eichmannt akarják 
felelőssé tenni. A Népszabadság cikke egy izraeli lap véleményére hivatkozik 
ebben a kérdésben, nem véletlenül, hiszen annak álláspontja tökéletesen meg-
egyezik a magyar újságokéval: „Az ügyész kísérletei annak bebizonyítására, 
hogy az elkövetett bűnök miatt a felelősséget kizárólag Eichmann-nak kell 
viselnie – írja az izraeli lap – az izraeli kormány politikai szándékairól árul-
kodik. A kormány ugyanis meg akarja gátolni a Nyugat-Németországban 
jelenleg magas állást betöltő hivatalnokok felelősségének felvetését. Érthető, 
hogy e bűnösök leleplezése az Eichmann-perben megronthatná Izrael és Nyu-
gat-Németország, sőt esetleg Izrael és az Egyesült Államok viszonyát, mint-
hogy ártana a NATO-tekintélyének és megnehezítené Nyugat-Németország 
felfegyverzését.” 23 

Az NSZK lejáratását célzó publikációk egyik csoportját azok a cikkek 
alkotják, melyek azt taglalták, hányan élnek szabadon a Szövetségi Köztársa-
ságban Eichmann egykori bűntársai közül. A Népszabadság 1960 májusában 
Herman Krumey, Eichmann egyik legközelebbi „munkatársának” letartózta-
tásáról adott hírt, aki egészen addig háborítatlanul tartózkodhatott az NSZK-
ban. „Krumeyt, aki a nyugat-németországi Korbachban élő drogériatulajdo-
nos, első ízben 1957 áprilisában tartóztatták le azzal a váddal, hogy 1944-ben 
400 000 magyar zsidót deportáltatott és irtatott ki. Rövidesen szabadon 
bocsájtották. 1958 augusztusában ismét letartóztatták, szeptemberben azon-
ban – Oberländer utasítására – újra szabadlábra került – bár bűnössége 
teljesen nyilvánvaló volt.”24 A Magyar Nemzet egy ízben arról írt, hogy 
Eichmann közvetlen munkatársai közül többen vezető gazdasági funkciót 
töltenek be a német államban. Ilyen például Kurt Becher, aki egykor 
                                                           
22 Izrael Kommunista Pártja Központi Bizottságának nyilatkozata az Eichmann-perről. Népszabadság, 
1960. június 19. 5. 
23 Az Eichmann-per alakulása az izraeli kormány szándékairól árulkodik. Uo. 1961. július 18. 5. 
24 A világközvélemény nyomására letartóztatták Krumeyt, a tömeggyilkos Eichmann cinkostársát. Uo. 
1960. május 27. 4. 
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„Eichmann gazdasági tanácsadója” volt, most pedig gabonakereskedőként 
tevékenykedik, vagy Franz Alfred Six, az SD 1. és 2. osztályainak egykori 
vezetője, jelenleg vállalati igazgató.25 A magyar lapok az I. G. Farben nagy-
vállalat vezetőségének tagjai között is háborús bűnösöket láttak.26 Az ezzel 
kapcsolatos cikkek nem mulasztották el a kapitalista gazdasági rendszer és a 
fasizmus közötti összefüggések hangsúlyozását. A lejárató kampány termé-
szetesen a politika világát sem kímélte. A lapok figyelmének középpontjában 
elsősorban Hans Globke állt, aki részt vett számos nemzetiszocialista törvény, 
köztük az 1935-ben elfogadott nürnbergi faji törvények megalkotásában. 
1938-ban az ő javaslatára fogadták el azt a rendeletet, mely szerint minden 
zsidó férfi és nő köteles felvenni és minden hivatalos dokumentumába beve-
zetni az Izrael és a Sára keresztnevet, hacsak nem jellegzetesen jiddis névvel 
rendelkezik. E nevek listáját szintén Globke állította össze.27 Ennek ellenére a 
háború után is magas állami funkciót töltött be, 1953 és 1963 között a szövet-
ségi kancellári hivatal igazgatója, Konrad Adenauer nemzetbiztonsági főta-
nácsadója volt. Nemes János publicista szerint azonban az Eichmann-per 
kapcsán „az Adenauer-Globke-házasság már az amerikaiaknak is kellemet-
len” lett, „mert így túlságosan nehézzé vált a kancellárt Amerikában an <de-
mokrácia angyalaként> szerepeltetni.”28 Christoph Seeholm közlekedésügyi 
miniszter is össztűz alá került, aki „már a szudétanémet akció során sok se-
gítséget adott Eichmann-nak. Kapcsolatuk, úgy látszik, változatlanul fennma-
radt, s adatok bizonyítják, hogy egyik segítője és pénzelője volt Eichmann-nak 
bujdosása során.”29 

Az NSZK-t és Izraelt támadó cikkek másik csoportját olyan írások al-
kotják, melyek a per alakulását összefüggésbe hozták a két államot összekötő 
politikai és gazdasági érdekekkel. Jóllehet kezdetben a sajtó azt remélte, hogy 
Eichmann vallomásában majd megnevezi nyugat-német cinkosait, hiszen 
„nem kétséges, hogy Eichmann-nak van mit mondania Globkéról”, sőt a lapok 
                                                           
25 Eichmann bűntársai magas beosztásban ülnek Nyugat-Németországban. Magyar Nemzet, 1961. 
március 28. 2. 
26 Az I. G. Farben–Adenauer mecénása. Népszava, 1961. július 13. 5. Az I. G. Farbenvalóban az 
egyik legnagyobb háborút finanszírozó konszern volt, amely a gettók mellé telepített üzemeiben sok 
zsidó kényszermunkást alkalmazott. Ugyanakkor ennek a cégnek az egyik műhelyében állították elő a 
Zyklon-B gázhoz szükséges stabilizátort, és ez a cég volt az egyik fő részvényese a DEGESCH-nek, 
amely a gáz forgalomba hozatalát ellenőrizte. HILBERG, Raul: Die Vernichtung der 
europäischenJuden. Band 2. Fischer TaschenbuchVerlag, Frankfurt am Main, 1990. (Geschichte 
Fischer) 950–952. 
27 FRIEDLÄNDER, Saul: Das Dritte Reich und die Juden. Erste Band. Die Jahre der Verfolgung 1933–
1939. C. H. Beck Verlag, München, 2007. 276. 
28 NEMES János: Globkénak távozni kell! Népszabadság, 1961. május 16. 4. 
29 LÉVAI  Jenő: Nemcsak Eichmannról van szó. A náci tömeggyilkos segítői a bonni állam különféle 
posztjain. Uo. 1960. június 5. 4–5. 
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szerint Eichmann első izraeli kihallgatása alkalmával „habzó szájjal fenyege-
tőzött, ha nem adják ki a bonni bíróságnak, akkor beszélni fog azokról a bon-
ni vezetőkről, akiket oly jól ismert közös tevékenységük korszakából.”30 Ennek 
a magyar sajtó minden bizonnyal rendkívül örült volna, később mégis úgy 
vélekedtek, hogy valójában Izrael is érdekelt abban, hogy a per során elkerül-
jék a nyugat-német politikusok kompromittálását. Ennek alátámasztására a 
Magyar Nemzet egy állítólagos megállapodásról írt, melyben az NSZK és 
Izrael lefektette azt, hogy a per nem veszélyeztetheti a két ország közötti ba-
ráti viszonyt.31 Ezzel a magyar sajtó Izraelt is bírálta, azt hangsúlyozva, hogy 
bár a nácik elsősorban a zsidó nép ellen követték el bűncselekményeiket, a 
később megalakult zsidó állam anyagi haszon reményében képes volt egyez-
séget kötni azokkal, akik a zsidók millióinak pusztulásáért felelősek. 

Rövid elemzésünkből is kiderül, hogy Magyarországon a pártállami 
sajtó a pert elsősorban egy kétes kimenetelű propaganda-hadjárathoz próbálta 
felhasználni, szándékosan elvetve azt a lehetőséget, hogy azon keresztül a 

                                                           
30 VAJDA Péter: Aki Himmler jobb keze volt… Uo. 1960. augusztus 4. 4. 
31 Az izraeli kormány alkura készül Bonn-nal az Eichmann-ügy eltusolására. Magyar Nemzet, 1961. 
március 22. 2. David Ben Gurion, Izrael miniszterelnöke kezdetben valóban arra akarta felhasználni a 
pert, hogy azon keresztül tisztázzák a holokauszt minden aspektusát, ez a törekvése azonban meghiú-
sult. Egyrészt a per bírája, MosheLandau nem volt hajlandó túllépni Eichmann személyén és nem 
engedte, hogy a per világméretű problémák megoldásának eszközévé váljon. Másrészt Ben Gurionnak 
figyelembe kellett vennie azt, hogy a per valóban árthat az oly fontos izraeli–nyugat-német kapcsola-
toknak, így egy idő után, az izraeli közvéleménnyel szembehelyezkedve, letett azon szándékáról, hogy 
a peren keresztül leleplezze Eichmann cinkosait. ARENDT, H. 2000. 13–22. 
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holokauszt emlékezetére irányuljon a történetírás és a széles értelemben vett 
társadalom figyelme. 



 
 
Nagy Péter 

BÁNYÁSZAT ÉS TÁRSADALOM AZ ÓZDI IPARVIDÉKEN A KÉT 

VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI ID ŐSZAKBAN
∗∗∗∗ 

 
Az ózdi vasgyár 1881-tól a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. (rövidítése: 
Rima, RMST) telephelye volt, mely vállalat a korszak egyik meghatározó 
ipari egységének számított. A vaskohászathoz szükséges alapanyagok nagy 
részét a Felvidékről, kisebb részét a környékbeli bányákból szerezték be. Az 
első világháború után azonban a korábbi helyzet jelentősen megváltozott. 

A trianoni békeszerződést követően az új államhatár elvágta az ózdi 
vasgyárat korábbi nyersanyag-lelőhelyeitől, bányáitól. A cég vezetése ke-
mény próbatétel előtt állt, amelyen a következő időszakban sikeresen tudott 
felül emelkedni. Szerződéseket kötött az új csehszlovák állammal a beszállí-
tás könnyítésére, valamint az országhatáron belül maradt, nemrégiben nyitott 
bányákra próbált összpontosítani. A korábbi, az országhatáron kívül eső terü-
leteken maradtbányászok egy része átvándorolt, valamint az Ózd környéki 
falusi lakosság jelentős része a földműves-életforma mellett elszegődött dol-
gozni az újonnan megnyílt tárnákba. A megváltozott gazdasági körülmények 
a társadalmat is jelentősen megváltoztatták. A Magyarországon maradt bá-
nyásztelepülések nagyobb hangsúlyt kapva jelentős fejlődésen mentek át, 
melynek során a Rima a más telepeken létrehozott kiterjedt szociális és jóléti 
intézményhálózatot is adaptálta. Munkámban a vázolt jelentős gazdasági és 
társadalmi változások főbb csomópontjaira szeretném felhívni a figyelmet a 
második világháború beköszöntéig, röviden bemutatva az Ózd környéki bá-
nyásztelepek mindennapjait, amelyek nélkül az ózdi kohászati üzem sem 
működhetett volna. 
 
A NYERSANYAG-LELŐHELYEK NAGY RÉSZÉNEK ELVESZTÉSE. KIÚT A 

VÁLSÁGBÓL 
A trianoni békeszerződés után a hazai vasiparra bénítóan hatott a nagy méretű 
nyersanyag- és energiahiány. Az új helyzetben a Gyáriparosok Országos Szö-
vetségének számítása szerint a nyersvasgyártásnak mindössze 30, a vasérc-

                                                           
∗ A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program - 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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termelésnek csupán 20%-a maradt az újonnan megállapított határokon belül.1 
A Rimamurányi–Salgótarjáni Vasmű Rt. érdekeltségeit a meghúzott határok 
kettészelték, ami a céget alapjaiban rázta meg. Felborult a már évtizedek óta 
fennálló termelési struktúra. Az alapanyag-bázis nagy része külföldre került, a 
feldolgozóipar és az Ózd-vidéki szénbányák viszont Magyarországon marad-
tak. A szepesi–gömöri érctelepek – ami i a korábbi vasércvagyon 57%-á je-
lentette – elvesztésével veszélybe került az ózdi kohótelep működése is. A 
legfontosabb cél tehát az volt, hogy a nyersanyag-hiány felszámolása érdeké-
ben szorosabb gazdasági kapcsolat épüljön ki Csehszlovákiával. Az ózdi 
vasgyár talpra állítása országos érdek volt, mivel a diósgyőri nagyolvasztók 
elkészültéig, 1926-ig, Magyarországon nyersvasat kizárólag az ózdi kohók-
ban állítottak elő.2 

 
1. ábra 

A Rima tulajdonában levő erdők, bányák és üzemek a trianoni békeszerződés idején 
(RÉTI R. László: A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–

1919. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 189.) 
 
                                                           
1 Az Ózdi Kohászati Üzemek története. Főszerk. BEREND T. Iván. Magyar Történeti Társulat Üzemtör-
téneti Szakosztálya. Budapest, 1980. 212. 
2 MOL (Magyar Országos Levéltár) Z 372 37, 38. cs. 
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A vállalat az állam segítségét igényelte. 1921-ben egy átmeneti megol-
dást sikerült létrehozni a csehszlovák hatóságokkal közreműködésével, mely 
engedélyezte a legfontosabb anyagok, az érc és a koksz folyamatos szállítását. 
Februárban így, 27 havi szünet után, az ózdi vasgyár egyes egységeiben újra-
indult a termelés. A vasmű életében még fontosabb volt az 1922. szeptember 
22-én kötött csehszlovák–magyar államszerződés, ami biztosította a korábbi 
ideiglenes megállapodás végrehajtásának feltételeit. Az északi területekről 
érkező szállítmány azonban a valutakiadások miatt jelentősen megdrágult, 
más utak keresésére is szükség lett. A vállalat rudabányai részvények vásárlá-
sával (7-ről 50%-ra növelte részesedését), így ez a lelőhely az ózdi kohók 
ércszükségletének 30%-át képes volt fedezni. Emellett a boszniai Prijedorból 
is importált ércet, ami a szállítási költségek ellenére is kétharmaddal olcsóbb 
volt, mint a felvidéki alapanyag. A gömöri vasércet folyamatosan helyettesí-
tették az új forrásokkal. Az 1920-as évek közepén a Rima által feldolgozott 
ércállományának már csak 30%-a származott a Felvidékről, 50%-át 
Rudabányáról, 20%-át pedig Jugoszláviából biztosították. 

1924-re megoldódott a tüzelőanyag-ellátás is. Az évi mennyiség 75%-
át ekkor már az Ózd környéki szénbányák adták. Számos anyagot, a kokszot, 
a dolomitot, az égetett magnezitet, az ócskavasat, a ferromangánt, az ónt és a 
horganyt azonban kénytelenek voltak külföldről importálni.3 

A vállalat az ózd–nádasdi terület programszerű kiaknázásától a szénvá-
sárlás teljes beszüntetését és a szükségletek teljes fedezését várta. A termelés 
nagy része Magyarországon maradt, amelynek nagy része a korábban kiemel-
kedő jelentőségű salgói szénterület képezte. A bányászat súlypontja azonban 
a kisebb költségek miatt ekkor az Ózd vidéki Farkaslyuk és Somsálybánya 
lelőhelyeire tevődött át. Emellett az is a bányászat koncentrációját segítette 
elő, hogy az 1920-as évekre kimerültek a szintén Ózd környéki Járdánháza és 
Bánszállás telepei. A kitermelés ráfordításai a várakozásoknak megfelelően 
alakultak, így ezután megindulhattak a nagyobb arányú feltárások az említett 
két telephelyen. 

Az ózdi kohászat anyagszükségletét így a megváltozott feltételekhez 
rugalmasan igazodva lényegében megfelelően biztosították. A legfontosabb 
akadályozó tényezőket így sikerült felszámolni, az ózdi gyár csődjének veszé-
lye elhárult. Az anyagellátást ugyan továbbra is nehezítették a valutahiány és 
a kisantant-országok protekcionista intézkedései, azonban az ózdi kohászat 
túljutott történetének egyik legkritikusabb időszakán. Az egység  így a lelőhe-

                                                           
3 MOL Z 368. 3. cs. 
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lyek szempontjából kedvező helyen fekvő sziléziai gyárak versenytársává is 
válhatott.4 

1923-ra felszámolták az utódállamokban maradt egységeket, értékesí-
tették a csehszlovákiai erdő és legelőbirtokokat is. Felszámolták a korszerűt-
len vasércbányákat is Oláhpatakon, Dernőn és Rákosbányán, a kitermelést 
csak Vashegyen, Rozsnyón és Luciabányán folytatták tovább.5 

 
FEJLŐDÉS AZ ÚJ ALAPOKON 
A határon túli bányák fenntartása nagy mennyiségű devizát igényelt, melynek 
szükségletét a Rimamurányi élelmiszerexporttal tudta megoldani, amely leg-
főképpen Csehszlovákiába irányult. A koksz- és ércellátás az 1920-as évek 
derekán szinte zavartalan volt, a csehszlovák hatóságok még akkor sem gördí-
tettek akadályokat a szállítás elé, amikor a két ország között feszült kereske-
delmi viszony állt fenn. Az 1920-as évek végén az ércszükséglet 80%-át már 
saját termelésből fedezték. Rudabányát 1928-ban a cég teljesen megvásárolta. 
A maradék 20%-ot ebben az időben Szlovéniából biztosították.6 

Az 1930-as évek fegyverkezési konjunktúrájának következtében a vas-
kohászat erőteljes fejlődésnek indult Ózdon, ami nagyobb bányászati termelé-
si kapacitást feltételezett. A jugoszláviai vasércért a németek is egyre agresz-
szívabb riválisként léptek fel, így a Rimamurányi főképp a saját 
érdekeltségeinél fokozta a kitermelést. Rudabánya mellett – amely a vasérc-
alapanyag 50%-át adta – nagy hangsúlyt fektetett a gömöri bányák, Alsósajó, 
Dernő és Vashegy ércvagyonának feltárására. A szénbányászatot is felfuttat-
ták, sőt az évtized végén az üzem igényeinek csökkenésével még egy része 
értékesítésre is került. Az első bécsi döntés után (1938. november 2.) a felvi-
déki bányatelepek visszakerülésével egy teljesen új helyzet alakult ki, amely 
egy új korszak nyitányát is jelentette, így vizsgálata már túlesik tárgykörün-
kön.7 

 
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ ÚJ BÁNYATELEPEKEN 
A gazdaságtörténeti elemzés után érdemes megvizsgálnunk a trianoni béke-
diktátum után hazánk területén maradt bányatelepek társadalmi összetételét, 
az itt élő lakosság mindennapjainak kereteit. Rudabánya csak 1928-ban lett a 
Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. tulajdona teljes egészében, így a követ-

                                                           
4 BEREND T. I. Főszerk. 1980. 211–218. 
5 GAUCIK  István: A Rimamurányi–Salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján. In: LISZKA 
József: Populáris kultúra. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2010. 101–139. 
6 BEREND T. I. Főszerk. 1980. 221–223. 
7 MOL Z 368. 4. cs. 
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kező fejezetben kizárólag a korszak egészében az RMST érdekeltségében 
lévő Farkaslyuk és Somsálybánya jellemzőivel foglalkozom. Terjedelmi okok 
miatt azonban csak a társadalmi ismérvek vázlatos áttekintésre van módunk, 
melyben hangsúlyos szerepe van a nagyvállalat szociális – és társadalompoli-
tikájának, amelynek hatása a telepi népesség életének szinte minden részére 
kiterjedt. 

A lakosság nyelvi, kulturális összetételét tekintve a két telepen eltérő 
képpel találkozunk. Somsályon a bányász szakemberek kezdetben szlovákok, 
osztrákok, németek és cseh–morva nemzetiségűek voltak, akik azonban na-
gyon hamar elmagyarosodtak. Korszakunk második felében már csak az idő-
sebbek beszélték anyanyelvüket, a fiatalabb korosztálynak már csak szokása-
inak maradványai, valamint családnevük jelezte eredetét.8 Farkaslyukon a 
munkások a korábban kimerült bánszállási bányából érkeztek, valamint a 
bányatelep viszonylagos közelsége miatt a környékbeli falvak lakói is jelentős 
számban helyezkedtek itt el. 

A bányásztelepek társadalma – a Rimamurányi többi egységéhez ha-
sonlóan – három részre tagolódott. A legmagasabb szintet képezték a bánya-
üzem tisztviselői, akiket általában a társulat egységei között ide-oda helyezett. 
Időszakunkban már magyar nemzetiségűnek tekinthetők, habár nevük, család-
juk főként idegen eredetű. A szakmunkások is főként külföldről, vagy a Fel-
vidék nem magyar lakta területeiről származtak, akiknek áttelepülése termé-
szetszerűleg a trianoni békedöntés után felgyorsult. A segédmunkások és a 
napszámosok – akik az egységben a legnagyobb számban voltak jelen – nagy-
részt a környékbeli községek nincstelenjei és szegényparasztjai közül verbu-
válódtak. Korszakunkban egyre többen a szomszéd településekről jártak be 
dolgozni a telepekre, akik emellett nem hagytak fel a földműveléssel, azt a 
bányászat mellett kiegészítésként tovább folytatták. 

A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. a korábbi kohász- és bányász-
telepeihez hasonlóan kiterjedt szociális és kulturális juttatásokat, létesítmé-
nyeket alakított ki Farkaslyuk és Somsálybánya területén is, amelyek jelentő-
sen emelték az itt dolgozó fizikai és szellemi alkalmazottak életminőségét. Az 
egyes társadalmi rétegek azonban nem egyforma arányban részesültek a jóléti 
intézmények kedvezményeiből.9 

                                                           
8 NAGY Károly: Somsálybánya története 1900–1980. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1985. 40–41. 
(Borsodi Kismonográfiák, 20.) 
9 Az RMST kohászati szociális – és jóléti intézményeiről lásd: NAGY Péter: „Ahol a vállalatvezetés 
volt az úr…” A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon. 
Korall, 2012. 3. sz.. 17–36. 
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A vállalatvezetés – úgy mint más telephelyein itt is – lakótelepeket, 
úgynevezett munkáskolóniákat létesített alkalmazottainak. Somsályon szinte 
a bányászattal egyidős az első telep, a Hosszúsor, amelynek építése 1903-ban 
kezdődött meg. A Hosszúsor egy tiszti, három altiszti és tizenkettő munkás-
házból, továbbá egy munkás-laktanyából, iskolaépületből és egy élelemrak-
tárból állt, s a később kiépülő település alsó részén helyezkedett el.10 1905-
ben a vezérigazgatóság újabb telepépítést határozott el, melynek során öt 
barakklakást húztak fel, ahova a vidékről toborzott bányászokat helyezték el. 
Az építkezés a következő években tovább folytatódott, így 1913-ban 
Somsálybányán már 768 fő lakott, közülük sokan albérletben. A lakásokban 
főként szakmunkások és tisztviselők éltek, a barakkokban és a kaszárnyában 
pedig a segédmunkások, akik természetszerűleg rosszabb körülmények között 
éltek, mint feljebbvalóik. 

A trianoni békeszerződés után létesítették  a település másik részét, 
Somsályfőt. A vidékről érkező betelepülőknek fabarakkokat építettek. 1934-
ban egy munkásszállót hoztak létre, majd 1938/39-ben egy lóistállót is szál-
láshelynek alakítottak át. 

A farkaslyuki munkás-lakótelepeket a trianoni békeszerződés után hoz-
ták létre. Első ütemben 25 lakóházban összesen 107 lakást, majd .egy legény-
lakást és két munkásbarakkot építettek. 1928-ban adták átaz úgynevezett 
Újsort.11 

A lakások azonban eltérő komfortfokozattal rendelkeztek. A tisztvise-
lői otthonok nyilván magasabb színvonalon álltak, mint a munkások életterei. 
A segédmunkások egy rétege pedig nagyon rossz körülmények között élt, 
általában egy szoba-konyhás ingatlanokban. Farkaslyukban például 1936-ban 
a 23 lakóotthonban 93 személy élt, egy helységben nem ritkán nyolc-kilenc 
zsúfolódott össze.12 

Időszakunkban, de főleg az 1930-as évek gazdasági fellendülésének 
következtében egyre többen érkeztek messzebbi vidékekről cselédjei és nincs-
telenjei közül munkát vállalni a bányába, egy új társadalmi csoportot létre-
hozva a területen. Őket a munkásszállókban, kaszárnyákban helyezték el, 
valamint a telepi lakosoktól bérelhettek házrészt, esetleg csak ágyat. Eleinte 
kéthetente-havonta jártak haza, azonban jelentős részük előbb-utóbb itt vég-
leg letelepedett, a családjuk pedig utánuk költözött. Ez a réteg azonban alig 
élvezhette a szociális és a kulturális kedvezményeket, lehetőségeket. 

                                                           
10 LEHOCZKY Alfréd: A borsodi szénbányászat története. 2. kötet. Borsodi és Ózdvidéki Szénbányá-
szati Tröszt Igazgatósága és Szakszervezeti Trösztbizottsága, Miskolc, 1967. 57. 
11 MOL Z 386 142. cs. 
12 MOL Z 386 11. cs. 
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1. kép 
Farkaslyuki munkáskolóniák 

(Ózdi Városi Múzeum, Fotóarchívum) 
 
Az RMST minden telephelyén állított fel élelmezési üzleteket, ame-

lyekben a cég állományában lévők kedvezményesen tudtak vásárolni. A bá-
nyamunkások és családtagjaik hitelbe vásároltak, a megvett áruk ellenértékét 
minden családnak külön könyvben vezették, s majd a fizetésük alkalmával 
vonták azt le tőlük. Kezdetben csak az alapvető élelmiszereket és háztartási 
árukat, majd később már ruházati cikkeket is árusítottak. A somsályi élelem-
tár 1900-ban épült, mely abból a szempontból is nélkülözhetetlen volt az itt 
élők számára, mivel a bányatelep a lakott településektől több kilométernyi 
távolságra volt, s a bevásárlás nagyon nehézkes lett volna ennek hiányában. 
Somsályon emellett úgynevezett kantin is működött, ahol a tisztek, altisztek 
és munkások külön-külön szobában, egymástól elválasztva italozhattak. Kü-
lön egységnek számított a mészárszék, amely ugyan túl nagy forgalmat nem 
bonyolított le a telepi lakosok körében, mivel azok a lakáshoz kertet is kaptak, 
ahol megtermelhették szükségleteiket, és állatot is tarthattak. A somsályi 
lakosok általában házinyulat, szárnyasokat, kecskét és sertést tartottak. Mivel 
Somsályon az élelmezési üzlet Alsótelepen volt, Somsályfőre fél napokra 
kitelepült az üzlet, és ott vásárolhattak a lakók. 13 Farkaslyukban is felállítot-

                                                           
13 NAGY K. 1985. 52–55. 
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tak élelmezési üzletet, amelynek színvonalára azonban sokszor érkezett pa-
nasz a munkásoktól.14 

A Rima úgynevezett társulati iskolákat létesített telepein. Céljuk az 
volt, hogy az alkalmazottak gyermekei minél jobb képesítésben részesüljenek, 
hogy majd a megszerzett tudásukat a szülők nyomdokain haladva a vállalat 
kötelekében hasznosítsák. A somsályi, két-tantermes iskola 1904-ben épült, 
melyet 1918–19-ben még egy teremmel bővítettek ki, és mellette egy tanítói 
lakást húztak fel. A gyermeklétszám növekedésének köszönhetően 1935-ben 
és 1939-ben újabb egy-egy tanteremmel gyarapodott az intézmény, valamint 
két tanítói lakást is építtettek. 1938-ban vezették be a nyolcosztályos képzést. 
1930-tól nyári óvodákat szerveztek, melyet a Somsálybányatelepi Gyermek-
segélyző Nőegylet tartott fenn a RMST támogatásával. Állandó óvodát, mely 
a község lakóinak állandó kívánságát képezte, csak 1947-ben létesítettek. A 
farkaslyuki iskola 1922. január 5-én nyitotta meg kapuit negyven tanulóval. 
Az intézményt az 1942/43-as tanévben bővítették ki, mely után három tante-
remben indulhatott meg az oktatás. Óvodát a telepen, Somsályhoz hasonlóan, 
csak a második világháború befejezése után, 1945-ben nyitottak. 

A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. fontosnak tartotta, hogy mind 
tisztviselői, mind munkásai számára magas színvonalon biztosítsa a művelő-
dés, a kulturált szórakozás lehetőségét. Somsályon 1905-ben alakult meg a 
Somsálybánya-telepi Olvasókör, mely az élelmezési üzlet épületében kapott 
helyet. 1928–29-ben ezt kibővítették, 1931-ben állandó mozi indult be szom-
baton és vasárnap rendszeres vetítéssel. Könyvtárt működtettek, hírlapokat 
járattak, ünnepségeket, ismeretterjesztő és színházi előadásokat tartottak. Az 
egylet keretein belül dalegyesület és zenekar is létrejött. Ezen felül a tagokat 
és azok hozzátartozóit haláleset idején temetkezési segéllyel is támogatták. 
Egyedülállónak számított a borsodi bányák körében, hogy 1942-ben az egylet 
vezetősége úgynevezett kiházasítási segéllyel igyekezett a házasulandóknak 
segítséget nyújtani. 15 A farkaslyuki Altiszti és Munkás Olvasókör 1923-ban 
alakult hasonló tevékenységi körrel. 1923-ban szerveződött meg a Bányász 
Dalárda, majd 1940-ben a fúvószenekar.16 
 

                                                           
14 MOL Z 386. 50. cs. 
15 NAGY K. 1985. 88–102. 
16 NAGY Károly: Szemelvények Farkaslyuk történetéből. Farkaslyuki Bányaüzem Üzemvezetősége, 
Ózd, 1989. 63–65. 
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2. kép 
A somsályi strand 

(Ózdi Városi Múzeum, Fotóarchívum) 
 
A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. nemcsak a kultúra területén 

teremtett kikapcsolódási lehetőséget, amelyet jól mutat, hogy telepein fürdő-
ket is létesített, amiket alkalmazottai kedvezményes áron használhattak. 
Somsálybányán 1935-ben egy korszerű strandfürdő épült ki, melyet mind a 
munkások, mind a tisztviselők használhattak, igaz, a nap eltérő óráiban, egy-
mással nem érintkezve. Farkaslyukban 1938-ban épült egy korszerű úszóme-
dence, amely alulról fűthető volt. Mellette gyermekmedencét is kiépítettek, 
felül pedig egy napozó terasz is helyet kapott. A létesítménybe ózdiak és más 
környékbeli települések lakói is szívesen jártak, ahol rendszeres úszásoktatás 
is folyt.17 

A telepeken sportegyesületek is működtek. Somsályon az 1920-as 
években alakult meg az első futballcsapat. 1940-ben alakult meg a Somsályi 
Sportegylet, melynek keretében indult meg az atlétika, céllövészet, sí, kerék-
pár, asztalitenisz, kosárlabda, úszás, bokszolás és torna sportágakban a szak-
szerű képzés, melynek hozományaként számos sportoló és csapat szerzett 
kiváló eredményeket.18 A farkaslyuki sportélet is meghatározó volt idősza-

                                                           
17 Sajnos csak harminc évig működhetett, mivel üzemeltetését nem vállalva senki, 1968-ban betemet-
ték a medencét. Uo. 58. 
18 NAGY K. 1985. 102–109. 
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kunkban. Különösen a labdarúgás tett szert nagy jelentőségre, mely az 1930-
as évek második felében már megyei osztályban is szerepelt.19 

Az 1938. november 2-i bécsi döntés hatására átrendeződés következett 
be a Rimamurányi bányászatában, mikor a gömöri lelőhelyek 50%-a ismét 
Magyarországra került. Ez merőben új helyzetet jelentett, amely egy új struk-
túrát eredményezett. Ennek a korszaknak a vizsgálata egy önálló tanulmány 
anyagát jelenthetné, mivel a területi visszacsatolások Rimamurányi–
Salgótarjáni Vasmű Rt. életében jelentős átrendeződést jelentettek.20 
Somsálybánya és Farkaslyuk bányái egészen a rendszerváltás koráig működ-
tek, mára azonban a települések képe és a társadalmi összetétel is jelentősen 
megváltozott. Láthattuk, hogy a vállalat magas nívójú ellátórendszert épített 
ki új bányatelepein is, amelyek jelentősen emelték az itt élő alkalmazottak és 
munkások életszínvonalát. A szociális és jóléti hálózat a második világhábo-
rú, valamint az államosítás után jelentősen átalakult, melynek elemeit napja-
inkban már csak a pusztuló korabeli lakóházak, épületek reprezentálják. 

 

                                                           
19 NAGY K. 1989. 65–66. 
20 BEREND T. I. Főszerk. 1980. 242–251. 
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AZ EGYENLŐSÉG KÜZDELME A ZSIDÓ NEMZETI MOZGALOM ELLEN  
 
BEVEZETÉS (HERZL–SZABOLCSI TALÁLKOZÓ) 
„Meggyőztük-e egymást?”- tette föl a kérdést Theodor Herzl1 egy rövidke két 
órás beszélgetés során Szabolcsi Miksának.2 A kérdés költői, hiszen a talál-
kozó résztvevőinek kevés esélye volt a másik véleményének befolyásolására, 
a politikai cionizmus atyja és legfőbb magyarországi ellenzője is sziklaszilár-
dan hitt a maga útjának helyességében. 1903 tavaszán Herzl bécsi Währinger 
Cottage-beli fejedelmi lakosztályába látogatóba érkező Szabolcsi Miksa nem 
is számított arra, hogy egy hét éve zajló, többnyire újságok hasábjain vívott 
harcot egyetlen találkozó alkalmával befejezhetnének.3 A vitás kérdések 
ugyanis a magyarországi zsidóság emancipációjának,4 s a magyar társada-
lomba való integrációjának sikerességét firtatták, s ezzel kapcsolatban a ma-
gyarországi zsidóság hazafiasságának, az antiszemitizmus és a cionizmus 
hazai helyzete is beszélgetésük témájává vált. Szabolcsi – illetve az általa 
vezetett, korának legbefolyásosabb zsidó politikai hetilapjának, az Egyenlő-
ségnek – álláspontja szerint, a magyarországi zsidóság vallási felekezetként a 
magyar társadalom szerves részévé vált, s a magyar zsidó ugyanolyan hű 

                                                           
1 Herzl Tivadar 1860. május 2-án látta meg a napvilágot Pesten egy asszimilálódott családban. Életé-
ről számos könyv és tanulmány született és jelent meg. Csupán ízelítőképpen: HANDLER, Andrew: 
Dori. The life and times of Theodor Herzl in Budapest, 1860–1878. University of Alabama Press, 
Tuscaloosa, 1983., NOVÁK  Attila: Theodor Herzl. Vince Kiadó, Budapest, 2002. ELON, Amos: Herzl. 
Schocken Books, New York, 1986., BELLER, Steven: Herzl. Jewish Thinkers Series. Halban 
Publishers, London, 2004., HALÁSZ Zoltán: Herzl. Magyar Világ, Budapest, 1995. 
2 Szabolcsi Miksa (eredetileg: Weinstein) 1857. augusztus 27-én Nyírturán született. Életéről bőveb-
ben: SZABOLCSI Lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei, 1881–1931. MTA Judaisztikai Kuta-
tócsoport, Budapest, 1993., VAJDA Béla: Szabolcsi Miksa 1857–1915. Izraelita Magyar Irodalmi 
Társaság évkönyve, 22. évf. 1. sz. 208–213. 
3 SZABOLCSI Miksa: Beszélgetés Herzl drral. Egyenlőség, 22. (1903. június 28.) 3–5. Az Egyenlőség 
még háromszor hozta le a cikket: SZABOLCSI Miksa: Látogatás Herzl dr.-nál. Egyenlőség, 23. (1904. 
július 10.) 28. sz. 4–5. Herzl Tivadar vitája Szabolcsi Miksával. Egyenlőség, 43. (1924. július 26.) 29. 
sz. 6., Szenzációs beszélgetés a cionizmus és az antiszemitizmus vezérei között a magyar zsidóságról–
Szabolcsi Miksa és Herzl Tivadar vitája. Egyenlőség, 48. (1929. augusztus 3.) 7. Továbbá megjelent 
Szabolcsi Lajos visszaemlékezéseiben is. SZABOLCSI L. 1993. 83–88. A cikk valóságtartalmát azon-
ban a Zsidó Néplap – Herzl e beszélgetést taglaló levelére hivatkozva – megkérdőjelezi. Szabolcsi 
igazságszeretete: Zsidó Néplap, 1. (1904. augusztus 5.) 8. 
4 Az 1867-es emancipációs és az 1895-ös recepciós törvényeknek köszönhetően a Magyarországon 
élő zsidók immáron egyrészt egyenlő állampolgári jogokkal rendelkeztek, másrészt vallásuk a keresz-
tény vallásokkal egyenlő státuszt élvezett. A jogi egyenjogúsításon túl zajlott társadalmi befogadásuk, 
polgárosodásuk, illetve magyarosodásuk. Ez ez utóbbi inkább előfeltétele volt a befogadásnak, majd 
következménye is. ld bővebben: KATZBURG, Nathaniel: Fejezetek az újkori zsidó történelemből 
Magyarországon. MTA Judaisztikai Kutatócsoport–Osiris, Budapest, 1999. 36–59., 103–111. 
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hazafinak tekinthető, mint keresztény társa. Herzl Tivadar azonban megkér-
dőjelezte ennek a befogadásnak a sikerességét, illetve a zsidóságnak csupán 
felekezeti jellegét. A világ minden részén élő zsidóságot ő ugyanis nemzet-
ként határozta meg, melyhez az erősödő antiszemitizmus miatt hamarosan a 
magyarországi zsidók is csatlakozni fognak. 
 
SZABOLCSI MIKSA ÉS AZ EGYENLŐSÉG 
Az Egyenlőséget5 a tiszaeszlári vérvád és per6 alatt Bogdányi Mór más fiatal 
újságírókkal együtt alapította meg,7 hogy hitelesen tudja tájékoztatni a ma-
gyar közvéleményt a perről, illetve ellensúlyozni tudja az antiszemita agitáci-
ót. A per után azonban az újság nem találta hangját, mígnem Szabolcsi Miksa 
– aki egyébként a per alatt írója volt a lapnak – 1886-ban át nem vette szer-
kesztését és tulajdonjogát. Szabolcsi vezetésével az Egyenlőség megújult, s 
fontos véleményformáló felekezeti lappá nőtte ki magát. 1915-ben bekövet-
kezett halálakor helyét fia, Szabolcsi Lajos vette át, s vezette azt apja szelle-
mében az újság 1938-as ellehetetlenüléséig. 

Az ifjabb Szabolcsi visszaemlékezéseiben meglehetősen elfogultan a 
következőképpen jellemzi újságja befolyását, szerepét a magyar zsidó köz-
életben: „[…] az egész zsidó közélet, sőt a magyar zsidó szellemiség úgy ala-
kult, ahogy azt az Egyenlőség hatvan éven át irányította.”8 Az újság olvasó 
köre „az egész zsidó közélet”-nél azonban szűkebb kört foglalt magába, ami-
nek határait az újság témáit,9 előfizetőit,10 anyagi forrásait11 és íróinak körét 

                                                           
5 SCHEIBER Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. MTA Judaisztikai Kutató-
csoport, Budapest, 1993. 47–49. 
6 A vérvádat és a pert számos könyv taglalja, többek között: EÖTVÖS Károly: A nagy per, mely ezer 
éve tart és még sincs vége. Révai Kiadó, Budapest 1904., KENDE Tamás: Vérvád. Egy előítélet műkö-
dése az újkori Közép- és Kelet-Európában. Osiris, Budapest, 1995. KÖVÉR György: A tiszaeszlári 
dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Osiris, Budapest, 2011. 
7 Az újság alapító írógárdájában ott találjuk többek között Vészi Józsefet, Acsády Ignácot és MEZEI E. 
1993. 39. 
8 SZABOLCSI L. 1993. 23. 
9 A cikkek témái és címzettei alapján elmondhatjuk, ambícióban nem volt hiány: megszólították a 
neológok és az ortodox hitközségeket, üzentek a cionistáknak, és felvilágosítani igyekeztek az anti-
szemitákat és a teljes nem-zsidó magyar társadalmat. A témák kiválasztásakor foglalkoztak minden-
nel, ami a szerkesztők szerint a kor magyarországi zsidó polgárát érdekelhette, mint például a zsidósá-
got érintő törvényhozás, politikai és kulturális mozgalmak, a magyarországi zsidóság belső vitái, 
antiszemita vádaskodások, a külföldi zsidóság és a palesztinai zsidó közösség eseményei. Többségé-
ben azonban főleg a pesti izraelita hitközség belső élete és eseményei kaptak helyet a lapban. Nem 
egyszerűen tudósítói munkára törekedtek, hanem az újság programalkotó szándékkal is jelentkezett: 
lásd a „mezítlábasok” recepciós mozgalma, gyűjtés a numerus clausus miatt külföldön tanulni kény-
szerülő zsidó diákok számára, Zsidó Territoriális Szervezet (ITO) magyarországi fiókjának megalakí-
tása, romániai zsidó menekültek segélyezése, az első világháború utáni zsidó önvédelem megszerve-
zése, stb. 
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vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy az újság alapvetően a Pesti 
Izraelita Hitközséghez állt közel. 

Az alkotókör fiatal írókból állt,12 akik már az emancipáció viszonyai 
között szocializálódtak, azaz nem adományként fogták fel az egyenlőséget, 
hanem alapvető politikai jogként értékelték.13 A magyar nép integráns részé-
nek tartották magukat, s zsidóságukat vallási- felekezeti hovatartozásnak 
tekintették.14 A fiatal zsidó írók mellett – akik a politikai paletta szinte min-
den oldaláról érkeztek15 – igyekeztek ismert keresztény személyiségeket is 
megnyerni a lapnak, legalább egy-egy cikk erejéig; mint például Eötvös Ká-
rolyt, Kosztolányi Dezsőt, Zempléni Árpádot vagy Balthazár Dezső püspököt. 
A világi írók mellett rabbik cikkei is szép számmal helyet kaptak az újság-
ban.16 

Az újság fennállása alatt az írógárda a természetes folyamatok hatásá-
ra, illetve az írók nézeteinek változása miatt cserélődött. Az utóbbiak közé 

                                                                                                                                    
10 A lap példányszáma és előfizetőinek számáról csak szórványos forrásokkal rendelkezünk. A pél-
dányszám jelentősen ingadozott: a mélypontot jelentő 93 (1886) a 40 ezres példányszámig (1919) – 
legalábbis Szabolcsi Lajos visszaemlékezése szerint. (SZABOLCSI L. 1993. 50., 293.) Előfizetőinek 
száma sem stabil, a Tiszaeszlári per alatt megjelent 6000 példányszám 3000 előfizetőt jelent, míg 
1915-ben 2500 példányból 2000 előfizetőt (SZABOLCSI L. 1993. 40., 181.) Nem tudjuk azonban, hogy 
valóban hányan olvashatták, hiszen nem csak magán előfizetők rendelték meg az újságot, hanem 
könyvtárak, hitközségek is; vagyis a tényleges olvasótábor nagyobb lehet az előfizetőknél, de még így 
is csupán rétegsajtónak tekintendő. 
11 Közepesen gazdag pénzembereitől, bankároktól és kereskedőktől kapott anyagi támogatást. Szabol-
csi Lajos fia, Miklós szerint: „Ez voltaképp egy tágabb kört jelentett: közepes vagyonú és befolyású 
pénzemberek, bankárok és vállalati tulajdonosok egy meghatározott csoportját, valamint az akkori 
<vezető főrabbi>, Hevesi Simon és más tudósok, rabbik körét.” (SZABOLCSI L. 1993. 12.) 
12 Szabolcsi Lajos visszaemlékezéseiben a cionizmus elleni harc írói közül mindössze Vészi Józsefet, 
Kóbor Tamást és Silberstein-Ötvös Adolfot emelte ki (lásd SZABOLCSI L. 1993. 82.) Ugyanakkor az 
újság fennállása alatt a további íróktól is megjelentek anti-cionista cikkek: Szabolcsi Miksa, Szabolcsi 
Lajos, Fleischmann Sándor, Haber Samu, Szabados Sándor, Zempléni Árpád, Palágyi Lajos, Soltész 
Adolf, Horovicz Jenő, Gerő Ödön, Strausz Adolf, ifj Hombár Mihály, Mezei Ernő, Komáromi Sándor, 
Ballagi Ernő, Kosztolányi Dezső, Magyar Lajos, Lakatos László, Grünfeld Lajos, Mohácsi Jenő, 
Ballagi Ernő,.Hevesi Simon, Knopfler Sándor, Lederer Sándor, Lettner Mihály, Fehér Márton, Sán-
dor Pál, Gál Jenő. Számos cikk azonban aláírás nélkül vagy álnéven (például Mordechai HaJehudi) 
13 PREPUK Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért a 19. század utolsó harmadában. 
Budapesti Negyed, 60. 2008/2. 193. 
14 Az Egyenlőség szerzőgárdájának társadalmi hátteréről lásd bővebben PREPUK Anikó: Az izraelita 
hírlapirodalom kezdetei Magyarországon. In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. 
PAPP Imre–ANGI János–PALLAI  László. Debrecen, 2010. 321–324. 
15 Csupán néhány esetben, de cionizmussal szimpatizáló írók is helyet kaptak, mint például Singer 
Bernát (SINGER Bernát: 1898. Kezdetén. Egyenlőség, 17. (1898. január 2.) 1. sz. 3–4.), majd a har-
mincas években már a mozgalmat elhagyó Bettelheim Sámuel (BETTELHEIM Samu: Vádat emelek! 
Egyenlőség,1937. augusztus 12. 1–2., ill Uő.: Oltári cionizmus és üzleti cionizmus. Egyenlőség, 1937. 
szeptember 16. 10.) és Gábel Gyula (GÁBEL Gyula: Meghamisították a cikkemet! Egyenlőség, 1937. 
október 7.) Ez utóbbiak azonban csak az akkori cionista vezető, Patai József elleni támadások voltak. 
16 Hevesi Simon, Singer Bernát, Löw Immanuel. 
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sorolható Patai József17 és Strausz Adolf,18 akik a kezdeti anti-cionista beállí-
tottságuk után a cionista tábort erősítették, így a továbbiakban nem írtak az 
Egyenlőségbe. Az írók cserélődése azonban mit sem változtatott az újság 
profilján, az állandóságot ugyanis a két főszerkesztő-tulajdonos Szabolcsi 
képviselte, és az ő eszmerendszerük nem változott a vizsgált időszakban.19 

Szabolcsi Miksa és fia kivételesnek ítélte a magyar zsidóság helyzetét, 
számukra Magyarország jelentette az új Ciont. Ezért heves támadásokat intéz-
tek mindenki ellen, akikben zsidó felekezetiségük, magyar nemzetiségük 
támadóját vélték látni: az antiszemiták, a cionisták,20 a kikeresztelkedők vagy 
az ortodoxok ellen. 

Ugyanakkor érzékelték a társadalmi befogadás nehézségeit is,21 a ke-
resztény középosztály antiszemitizmusát az első világháborút megelőző idők-
ben, de igyekeztek azt továbbra is a múlt maradványaként, külföldi hatással 
vagy pedig Isten akaratával megmagyarázni.22 Az újság cikkeinek jelentős 
részét szentelte az antiszemitizmus elleni harcnak, mely néztük szerint haté-
konyan folytatható harcias újságcikkekkel, adatközléssel23 és bírósági perek-

                                                           
17 Patai József (1882–1953) 1903-ban még részt vett a cionista Makkabea megalakításában, de hama-
rosan – valószínűleg Szabolcsi Miksa meggyőző képességének köszönhetően – már az Egyenlőség 
írógárdáját erősítette. Ezt példázza, hogy az Egyenlőség által támadott 1904-es, Pozsonyban megren-
dezett cionista Mizrachi-kongresszusról Patai tudósított a lap hasábjain, korántsem hízelgő hangnem-
ben. (PATAI  József: A pozsonyi czionista gyűlés. Egyenlőség, 1904. augusztus 28. 2–6.) Patai 1911-
ben változtatta meg ismét nézeteit, és az általa alapított Múlt és Jövő c. újságban egyfajta kultúr-
cionista álláspontot képviselt. 1934-ben, illetve 1937-ben még egy-egy cikkét leközölte az Egyenlőség 
a Pro-Palesztina Hivatallal kapcsolatban (PATAI  József: Cionizmus vagy Pro-Palesztina? Egyenlőség, 
1934. március 17. 8., illetve Dolgozzunk Palesztináért! Egyenlőség, 1937. január 7. 6.). 1938-ban 
kivándorolt Palesztinába. Életéről lásd bővebben PATAI , Raphael: My Parents. In: Uő. Apprentice in 
Budapest; Memories of a World That Is No More. Salt Lake City, 1988. 78–130. 
18 Strausz Adolf (1853–1944) az első világháború zsidóságot érintő eseményei hatására vált cionistá-
vá. Segédkezett a „Cionista Karhatalmi Századok” megalakulásánál, s innentől kezdve a magyaror-
szági cionizmus egyik vezéralakja. Lásd bővebben: RÓBERT Péter: Strausz Adolf, a balkán tudósa. 
Múlt és Jövőm, 1995/1–2. sz. 
19 A főszerkesztők osztották ki, mikor ki miről és hogyan írjon, melynek folyamatát jól szemlélteti 
Patai cikke Szabolcsi Miksa noteszéről. PATAI József: A Gyöngyszemekről és egyebekről. Egyenlő-
ség, 1911. június 1. (30 éves jubileumi szám) 28–30., illetve idézi SZABOLCSI L. 1993. 108–112. 
20 Szabolcsi Miklós szerint „Cionista” jelzőt kapott minden ellenzéki megmozdulás. SZABOLCSI L. 
1993. 12. 
21 1912-ben Szabolcsi Miksa elkeseredettségében a következőeket írta: „Nem akarnak bennünket. Mi 
igenis örömmel közeledünk feléjük, és mikor azt hisszük, hogy elértük őket, visszalöknek, csúffá tesz-
nek.” SZABOLCSI Miksa: Az utolsó lecke. Egyenlőség, 1912. október 8. 4. 
22 Szabolcsi Miksa elmélete az antiszemitizmus és Isten tervei közötti kapcsolatról bővebben KONRÁD 
Miklós: Az antiszemitizmus zsidó percepciója Magyarországon az első világháború előtt. Múlt és 
Jövő, 2005. 3. sz. 77–78. 
23 Ilyen adatközlés például az ún. Szabolcsiádák, mely az első világháború zsidó áldozatait kívánta 
dokumentálni. Lásd SZABOLCSI Lajos: Tízezer zsidó hősi halott In: SZABOLCSI L. 1993. 316–326. 
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kel.24 Nem gondolták ugyanis, hogy az antiszemitizmus végzetes veszélyt 
jelenthet. Hittek abban, hogy az adott keretek egyértelmű határt szabtak az 
antiszemitizmus térnyerésének és azok nem válhatnak a politikai elit deklarált 
irányelvévé.25 Az első világháború kitörésekor pedig hitték, hogy a közös harc 
végleg bebizonyítja magyarságukat és egybeforrhatnak a magyar társadalom 
nem-zsidó tagjaival.26 
 
THEODOR HERZL ÉS A CIONISTA MOZGALOM 
Herzl szemében az Osztrák–Magyar Monarchiában megjelenő antiszemitiz-
mus végzetes veszélyt jelentett. A budapesti születésű, de Bécsben újságíró-
ként, majd a cionista mozgalom vezetőjeként ismerté vált Herzl – tisztában 
lévén a magyarországi viszonyokkal – sikertelennek ítélte a zsidóság emanci-
pációját. Meggyőződése szerint ugyanis nem lehetséges a zsidókat csupán 
törvényekkel, valódi társadalmi konszenzus nélkül egyenlősíteni. Az érintett 
felkenek időre van szüksége az összecsiszolódáshoz, ami azonban nem ada-
tott meg. A politikai rendszer lassú demokratizálódása ugyanis nem a liberális 
erőknek kedvezett, hanem a populista és rasszista mozgalmak erősödtek 
meg.27 Herzlt aggodalommal töltötte el az is, hogy a zsidók számára liberális 
és toleráns Monarchia építménye az alkotó nemzetek az önállóság felé orien-
táló nemzeti mozgalmai miatt megindult az összeomlás felé. Elsősorban a 
cseh és pángermán nacionalista mozgalmak – s később nemzetállamaik – 
korántsem bizonyultak olyan befogadónak a zsidók irányában, mint a Habs-
burg Birodalom.28 Herzl attól félt, hogy a Monarchia elvesztésével a zsidók a 
helyi nacionalista mozgalmak kereszttüzébe kerülve haza nélkül maradnak, 
ezért az egyedüli megoldás, ha a zsidók nemzetként – korabeli kifejezéssel 
éve – „közjogilag biztosított” otthont építenek maguknak. Az ötlet ugyan nem 
volt új, ám Herzl rövid, de annál intenzívebb tevékenységére volt ahhoz szük-

                                                           
24 Avarffy-per 1921-ben az első világháborúban meghalt zsidó katonák számáról. Lásd SZABOLCSI L. 
1993. 317–326., Makay-per 1910-ben, melyben Szabolcsi Miksa Makay Béla miniszteri tanácsost (ez 
utóbbi perelt a gyanúsítás miatt), a kultuszminisztérium zsidó ügyosztályának vezetőjét vádolja azzal, 
hogy bürokratikus eszközökkel sanyargatja a zsidó hitközségeket. Lásd SZABOLCSI L. 1993. 114–133. 
25 KONRÁD M. 2005. 72. 
26 A háború. Egyenlőség, 1914. augusztus 2. 1. 
27 Bécs polgármesterét 1895-ben választották először demokratikus úton, amit a fővárosba költöző 
csehek és zsidók ellen agitáló Karl Lueger nyert meg. 
28 Herzl politikai nézeteiről l. bővebben AVINERI, Shlomo: Herzl cionizmusa: történelmi elemzés és 
politikai látomás. Múlt és Jövő, 2010. 1. sz. 34–39. Online: www.multesjovo.hu/hu/aitdown-
loadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/85/ – 2013. április 4., AVINERI, Shlomo: Theodor Herzl's 
Diaries as a Bildungsroman. Jewish Social Studies, 5. 3. 1–46. Online: http://muse.jhu.edu/journals/-
jewish_social _studies/v005/5.3avineri.html?iframe= true&width=100%&height=100%#REF4 – 
2013. április 11. 
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ség, hogy a zsidó nemzeti mozgalom, azaz a cionizmus a századfordulóra 
nemzetközi ismertségre tegyen szert. A mozgalom ugyanakkor születése pil-
lanatától rendkívül heterogén,29 illetve kisebbségi irányzat maradt a világ és 
Magyarország zsidósága között. 

A magyarországi cionisták táborának nagyságát illetően csupán becs-
lésre vállalkozhatunk a vizsgált időszakban. A kezdeti néhány száz fő pár ezer 
főre gyarapodott, a mozgalom „virágkorát” pedig a második világháború alatt 
élte.30 Az 1897. évi első cionista kongresszust követően 32 cionista egyesület 
alakult hazánkban, sőt 1909-ben már több mint 200 klub és asztaltársaság31 
vallotta magát cionistának.32 A tanulmány kerete nem teszi lehetővé azt, hogy 
ezen „szervezetekkel” részletesen foglalkozzam, de közülük kettő megemlíté-
se elengedhetetlen: 1903-ban alakult a Magyar Cionista Szervezet és a 
Makkabea diákegyesület amelyek cionista orgánumokat33 – mint például a 
Zsidó Néplap34, Zsidó Élet35, Zsidó Szemle36 – is kiadtak, melyek folyamatos 
polémiát folytattak az Egyenlőséggel. 

Bár a magyarországi cionisták az első világháborúig azt hangoztatták, 
hogy nem kívánnak hazánkban nemzetiségi politikát folytatni, és tevékenysé-
gükkel csupán azon hitsorsaiknak kívánnak segíteni, akik nem maradhatnak 
jelenlegi hazájukban, mégis a kezdetektől magukra haragították az Egyenlő-
                                                           
29 A cionizmus irányzatait illetően ld bővebben: AVINERI, Shlomo: Ahad Ha'am. A zsidó állam szel-
lemi dimenziói c. fejezet In: Avineri 1994: 134–147. A cionizmus különböző irányzataihoz lásd az 
előbb említett Avineri könyvet, illetve BRENNER, Michael: Zionism, a brief history. M. Wiener, 
Princeton, 2003., VITAL , David: Zionism, the formative years. Clarendon Press, Oxford, 1982. 
30 GYURGYÁK  János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 244. 
31 Asztaltársaság megalapításához nem volt szükséges a hatóság engedélyét kérni, amint egyébként 
sem kaptak volna meg a hivatalos zsidó vezetők ellenállása miatt. Jó példa rá, hogy a Magyar Cionista 
Szervezet (Szövetség) majdnem 1903-as megalakulása után két évtizeden át illegálisan kényszerült 
működni. 
32 A magyarországi cionizmus történetének e szakaszáról bővebben olvasható: GYURGYÁK  János 
2001: 243–254. BITTON, Elvira Livia: A Decade of Zionism in Hungary. The Formative Years–The 
Post World War I Period 1918–1928. PhD értekezés. New York, 1968., HABER, Peter: Pozsonytól 
Budapestig – A magyarországi cionizmus kezdetei 1897 és 1904 között. In: Otthonkeresők, otthonte-
remtők / Zsidó társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk: SCHWEITZER József–GÁBOR György–
HAJNAL Piroska–SCHWEITZER Gábor. Universitas Kiadó–Judaica Alapítvány, Budapest, 2001. 
33 Az első cionista újság Natonek rabbi által megjelentetett Das Einige Israel volt, 1872-ben. 1897-ben 
már több rövid életű cionista lapok jelentek meg, mint például máramarosszigeti Cion , az  eszéki Ha-
Afikim Ba-Negev, és Gábel Gyula szerkesztésében megjelent Ungarische Wochenschrift. De nem csak 
újságokat jelentettek meg, hanem röplapokat, illetve könyveket is. 
34 Bokor Ármin és Dömény Lajos szerkesztésében 1904–1905 között kiadott hetilap. 
35 Singer Bernát vagy Bokor Ármin szerkesztésében. 
36 1909 és 1938 között a magyarországi cionista mozgalom hivatalos orgánumaként működött, hol 
hetente, hol kéthetente, időnként pedig havonta egyszer megjelenve. Első szerkesztője Alt Zsigmond 
volt, majd rövidebb-hosszabb ideig Beregi Ármin, Bató Lajos, Hammerschlag Oszkár, Schönfeld 
József, Bolgár Mózes, Rosenberg Sándor, Richtmann Mózes, Raab Andor, Ungár Béla szerkesztették 
a lapot, melynek 1925 óta ismét Schönfeld József. 
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séget. Elsősorban annak köszönhetően, hogy a cionizmus szerint a zsidók 
nemzetet, nem pedig felekezetet alkotnak, ahogyan azt az Egyenlőség hirdet-
te. S mindezzel a cionista mozgalom akkor robbant be a köztudatba,37 mikor 
az Egyenlőség gárdája egyrészt a magyarországi zsidóságot ösztökélte miha-
marabbi magyarosodásra, másrészt a nem-zsidó magyar társadalom felé kí-
vánta bizonyítani, hogy nem képeznek különálló nemzetiséget. 

 
AZ EGYENLŐSÉG CIONIZMUS ELLENI KÜZDELMÉNEK ÉRVRENDSZERE 
Az Egyenlőség fennállása alatt közel 400 cikkben támadta a cionista moz-
galmat; vezércikkektől kezdve glosszákon és interjúkon át egészen a rövid 
hírekig. Ugyanakkor ezen írásoknak nem mindegyike foglalkozott kizárólag a 
zsidó nemzeti mozgalommal, gyakran más témák apropóján támadták ellenfe-
lüket.38 Az 1891-ben leközölt első,39 cionizmus elleni cikk után 1938-ig nem 
volt olyan év, melyben ne fordítottak volna figyelmet a zsidó nemzeti mozga-
lomnak. A cionista megnevezés először 1892-ben,40 az argentínai gyarmatosí-
tás nehézségeivel összefüggésben jelent meg, s az évek során e szó számtalan 
alakban – mint például cionista, czionista, czijónista, sionista – volt használa-
tos. Figyelemre méltó, hogy e közel ötven év alatt az Egyenlőség cionizmus-
sal szemben állított érveinek többsége változatlanul érvényben maradt, s me-
lyeket elsőként 1894-ben Haber Samu foglalt össze Cion-eszme c. cikkében.41 
Az alábbiakban vagyük sorra ezeket az ellenérveket. 

Az első és legfontosabb érv, mellyel az Egyenlőség igazát bizonyítani 
vélte, hogy a zsidóság felekezetet alkot, nem pedig nemzetet.42 Ellenzői sze-
rint ugyanis hiányzik a nemzeti lét általuk szükségesnek vélt minden kelléke: 
a közös föld, nyelv és történelem. A világ zsidósága hű tagjává vállt azoknak 
a nemzeteknek, melyek befogadták őket. A magyarországi zsidóság tehát 
magyar patriótává vált, ezért „magyar sionizmus nincs, nem is lesz, nem is 
                                                           
37 A cionizmus gondolata már Herzl felbukkanása előtt megjelent, Herzl volt viszont az, akinek a 
tevékenysége nyomán a „térképre” került az addig zug-pamflettekben, egy szűk értelmiség által ismert 
eszme. 
38 Az alábbiakban 1905-ig megjelent cikkeken keresztül kívánom illusztrálni az Egyenlőség álláspont-
ját, mert ezek interneten keresztül is hozzáférhetőek, így az olvasó könnyebben kielégítheti kíváncsi-
ságát. A Tel-Aviv-i Egyetem és a jeruzsálemi Nemzeti Könyvtár kezdeményezésére számos zsidó 
újság digitalizált változata hozzáférhető az interneten keresztül, így 1905-ig az Egyenlőség is. Online 
http://jpress.org.il/publications/EGY-en.asp – 2012. április 15. 1905 után az újság a tanulmány írásá-
nak időpontjában mikrofilmen olvasható az OSZK-ban. 
39 SZABOLCSI Miksa: Vámbéry Ármin a törökországi cionista kolonizációról. Egyenlőség, 1891. 
november 6. 1–3. 
40 Azzal vádolják a „czijónisták hatalmas” táborát, hogy örülnek az orosz zsidó üldözéseknek, mert 
saját terveikhez szükséges emberek tömegeit szerzik meg általa. 
41 HABER Samu: A Cion-eszme. Egyenlőség, 1894. november 23. 
42 GERŐ Ödön: Még egyszer a sionizmus. Egyenlőség, 1897. június 18. 1. 
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lehet soha. A magyar embernek nem veszi be a természete.”43 A magyaror-
szági zsidók ugyanis jó hazafiak, „az Egy Isten dicsőségét, mi Duna, Tisza 
partján szabadon hirdetjük […] . Ahol Istenünk velünk van, ott van a hazánk, 
ott van a templomunk.”44 Vagyis Magyarország az új Kánaán, s a zsidók az 
ősi föld iránt csak kegyelettel adóznak, mint ahogyan a keresztények Róma, a 
muszlimok pedig Mekka iránt.45 A magyar zsidók tehát önként sohasem 
hagynák el hazájukat, csak kiűzni lehetne őket – de ezt a lehetőséget az 
Egyenlőség képtelen volt komolyan venni. Számukra a magyar egy kivétele-
sen lovagias és befogadó nemzet, a zsidókat érintő jogtalanság és kiűzetés – 
mely a lap szerint a cionizmus kiváltója – csak más országokban történhetett 
meg. „Okos, de elkeseredett emberek ideája az egész terv” 46, ezért érthető – 
mutat egy cseppnyi megértést az újság -, ha Oroszországban vagy Németor-
szágban hódít. A magyarországi zsidóság azonban hazára lelt, és közösen 
szenvedett a magyarsággal. „Megvagyunk, összeszoktunk, el se tudnánk egy-
más nélkül lenni.”47 

A másik érv a cionizmus veszélyes voltára hivatkozik, amely egyrészt 
hamis reményeket kelt a szerencsétlen zsidók tömegeiben, akik lakhelyükön 
jogtalanságban élnek, üldöztetéseknek vannak kitéve. A cionizmus hívó sza-
vára, mely szerint zsidó hazát fognak teremteni, tömegek indulhatnak el, mi-
közben nem létezik az ígért ország, sem a szállításukhoz vagy létfenntartá-
sukhoz szükséges infrastruktúra. Az Egyenlőség a századfordulón megindult 
romániai kivándorlásért, a menekültek helyzetéért is a cionista mozgalmat 
tette felelőssé.48 De azért is veszélyes – vélte a lap –, mert „egyszerre olyan 
hatalmas fegyvert ád a zsidó hitűeket rossz szemmel nézők kezébe, melynek 
következményei sejthetők, de be nem láthatók.”49 Ha már a zsidók is külön 
nemzetnek vallják magukat, nagyobb nyomatékkal hivatkozhatnak erre a 
zsidóság társadalmi befogadása ellen küzdő antiszemiták is. Ugyanakkor 
azért is veszélyes, mert a cionista tevékenységnek köszönhetően megneheze-
dik vagy akár el is lehetetlenül a palesztinai humanitárius alapú bevándor-
lás,50 hiszen az oszmán uralkodó attól félhet, hogy a befogadott zsidók utóbb 
magukénak követelik Palesztinát. 

                                                           
43 Dr. SOLTÉSZ Adolf: Magyarországi sionizmus. Egyenlőség, 1897. október 31. 1–2. 
44 Dr. SILBERSTEIN Adolf: Mennyiben lehetünk mi sionisták. Egyenlőség, 1897. szeptember 12. 1–2. 
45 ZEMPLÉNI Árpád: A sionisták. Egyenlőség, 1897. május 9. 1–2. 
46 Uo. 
47 Uo. 
48 Mordechai Hajehudi, azaz SZABOLCSI Miksa: Kivándorolnak. Egyenlőség, 1900. június 24. 7–9. 
49 Rajongók. Egyenlőség, 1893. július 28. 10. 
50 A török hatóságok például lezárták a határokat, az Egyenlőség szerint a cionisták tevékenysége 
miatt. A cionizmus válsága. A sionizmus hatása. Egyenlőség, 1898. szeptember 25. 11. 
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A cionista eszmét és a mozgalmat emellett komolytalansággal is vádol-
ták. Képviselőit hol vallásos rajongóknak nevezték, „akik időnek előtte, a 
megjövendölt Messiás elérkeztét be nem várva, már ma akarnak új zsidó bi-
rodalmat alapítani a szent földön, mely idegen tulajdon.”51 Más alkalommal 
viszont vallástalan analfabétákként gúnyolódtak rajtuk.52 Bűntettekkel53 vagy 
szereplési viszketegséggel vádolták őket.54 Idegen hatalmak fizetett ügynöke-
inek tartották őket,55 s kétségbe vonták, hogy kiket is képviselnek.56 

Az Egyenlőség írói a cionizmus céljainak megvalósíthatóságát is meg-
kérdőjelezték. Azt állították, hogy a zsidóság már nem képes államot alapíta-
ni, hiszen kiveszett belőlük a hajlandóság, illetve hiányzik a megfelelő társa-
dalmi rétegződés. De még ha képesek lennének is rá, sem Törökország, sem a 
nagyhatalmak nem mondanának le Palesztináról;57 ami az Egyenlőség szerint 
„a legalkalmatlanabb az önálló országra.”58 A századforduló után 
Szabolcsiék azzal is gúnyolták cionista ellenfeleiket, hogy nem tudják ponto-
san, miben is hisznek. Ugyanis ha a céljuk valóban nem más, csak a nyomor-
gó és üldözött hitsorsaik kivándorlásának támogatása, akkor mozgalmuk nem 
egyéb, mint a már jóval korábban megindult, humanista célokat követő gyar-
matosítási mozgalom.59 

Az újság számtalan cikken át arra is igyekezett felhívni olvasóközön-
sége figyelmét, hogyan a cionizmus által javasolt palesztinai bevándorlás és 
államépítés nem oldja meg a zsidó menekültek gondját. Cikkek tucatjai rész-
letezték a romló palesztinai helyzet.60 Ezzel szemben a cionisták úgy vélték, 

                                                           
51 HABER Samu: A Cion-eszme. Egyenlőség, 1894. november 23. 4. 
52 A müncheni kongresszus. Egyenlőség, 1897. június 27. 3–4. 
53 Azzal például, hogy meghamisítják a magyar zsidóság történelmét, azt terjesztve, hogy hazánkban 
dúl az antiszemitizmus, mint ahogyan azt szerintük a feltehetően amerikai származású agitátor, „Das 
Ende der Juden Noth” szerzője, H. York-Steiner tette.  SZABOLCSI Miksa: Nagyon haragszanak ránk. 
Egyenlőség, 1898. augusztus 28. 9., illetve az egyik magyarországi cionista vezető, Dornbusch Mór 
szerintük Bécsben négyheti fogságot kapott a szentírás meggyalázása miatt, valamint lopott holmikkal 
indította újságát. SZABOLCSI Miksa: Kellemetlen ügyben. Egyenlőség, 1894. december 7. 8–10. 
54 Mordachai Hajehudi: Rabbi Akiba meséje. Egyenlőség, 1901. február 17. 8–10. 
55 A mai izraeli jobboldal szellemi szülőatyját, Vladimir Jabotinsky-t például angol fizetett ügynöknek 
gondolják. BALLAGI  Ernő: A véreb. Uo. 1916. szeptember 27. 4–6. 
56 Főleg az első cionista kongresszus magyar résztvevőit (pl Rónai János) bírálják, hogy ugyan kik 
választották őket ki arra, hogy ott a magyarországi zsidóságot képviseljék. SZABOLCSI Miksa: Állás-
pontunk a sionizmussal szemben – A bazeli kongresszus alkalmából. Uo. 1897. szeptember 5. 2–3. 
57 PALÁGYI  Lajos: A sionizmus történetéhez. Uo. 1897. augusztus 8. 2–3. 
58 SILBERSTEIN A. 1897. 
59 SZABOLCSI Miksa: Mi a cionizmus. Egyenlőség, 1902. április 6. 4. 
60 Részletes tudósításokat közölnek minden egyeszavargásról, akár az 1929-es arab erőszakhullámról, 
vagy éppen a harmincas évek arab felkeléséről. pl. „A Szentföldi pogromok: mennyei figyelmeztetés 
[...]” Uo. 1929. szeptember 21. 3–5. 



NÉMETH VERA 
 

254

ha az ősi föld helyett más országokba vándorolnak ki, ott növekvő számuk 
miatt az antiszemitizmus is megjelenik. 

Fontos ellenérvként szerepelt, melyet a hazai ortodoxok többsége is 
osztott,61 a vallás és a cionizmus problematikus kapcsolata is. A lap értelme-
zése szerint a vallási parancsolatok megtiltják a messiási idők eljövetele előtti 
ősi földre való visszatérést, s e tiltás betartására Isten választott népétől ígérte-
tett vett az ún. „három esküben”.62 A zsidóságnak tehát kötelessége a szám-
űzetésben maradni, s az őket befogadó országokat hűen szolgálni. S amennyi-
ben a cionisták vallási parancsolatokkal és jeles vallástudósok véleményével 
kívánják a visszatérést igazolni, akkor az adott mű értelmezése az Egyenlőség 
szerint helytelen, illetőleg kétséges, hogy egyáltalán olvasták-e azt.63 Az 
Egyenlőség szívós küzdelmének is köszönhető, hogy a vallásos cionisták 
1904-ben Pozsonyban tartotta mizrachi kongresszusára végül nem látogatott 
el magyar rabbi.64 

A zsidóságnak – érvelt az Egyenlőség – azért is kötelessége a diaszpó-
rában maradnia, mert missziós küldetést kell betöltenie a környező társadal-
makban65 A cionisták azonban hevesen tagadtak a száműzetésben betöltött 
bármilyen küldetést, hiszen a zsidóságot nemzetként meghatározva annak 
„életösztöne” foglalkoztatta őket, mely szerint a túlélés érdekében saját hazá-
ban kell összegyűlniük – ahogyan más népek ezt teszik. 

                                                           
61 Egy kisebbség, a vallásos cionisták számára q cionizmus összeegyeztethető volt a vallással, mely-
nek úttörői között meg kell említenünk a 19. századi Kalischer és Alkalai rabbi tanításait. Mindketten 
a zsidó vallás tradicionális-messianisztikus vágyakozásainak keretein belül fejtették ki újító gondola-
taikat. A passzív Messiás-várás helyett egy aktivista álláspontot fejtettek ki, melyben a zsidóknak 
részt kell venniük az ősi föld fokozatos és békés betelepítésével, illetve a héber nyelv felélesztésével. 
Noha e két rabbi tevékenysége a 19. században kivétel maradt, munkásságuknak köszönhetően az 
ortodox közösség egyre nagyobb csoportja fogadta el a zsidó nemzeti gondolatot. lásd: bővebben 
AVINERI, Shlomo: A modern cionizmus kialakulása. Századvég, Budapest, 1994. 61–91. 
62 Ketubot 111a szerint Isten megeskette a zsidókat, hogy ne menjenek fel (ti. Jeruzsálembe) fal(ak 
közé zárva) – azaz ne térjenek vissza az ősi földre idő előtt – továbbá felszólította a zsidó népet, hogy 
ne lázadjanak fel a világ népei ellen, harmadszor pedig megparancsolta a bálványimádóknak, hogy ne 
sanyargassák a zsidó népet a kelleténél jobban. E három eskü szerint, a Rashi szövegváltozatára 
támaszkodva, a Talmud azt a következtetést vonja le, hogy a zsidóknak nem szabad siettetniük a vég 
eljövetelét, vagyis megpróbálni Istent rábírni a messiási idők bevezetésére. Lásd bővebben Teitelbaum 
rabbi esetében KAPLAN, Zvi Jonathan: Joel Teitelbaum rabbi, cionizmus és a magyar ultraortodoxia. 
Modern Judaism, 2004. május 2. 165–178., illetve Dr. Maybaum berlini rabbi levele. A sionista 
kongresszus ügyéhez. Egyenlőség, 1897. július 11. 10. Online: http://jpress.org.il/Default/Script-
ing/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=TAUEn&BaseHref=EGY/1897/07/11&Pag
eLabelPrint=10&EntityId=Ar01000&ViewMode=HTML – 2013. április 14. 
63 Jó példa rá Kalischer Drisat Zionja körüli vita. Lásd: A sionisták. Egyenlőség. 1897. augusztus 1. 
10. 
64 A pozsonyi czionista gyűlés. Uo. 1904. augusztus 28. 2. 
65 Mezei Ernő: Az új zsidó küldetés. Uo. 1905. április 16. 1–2. 
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Utolsó érvként a hazai zsidóság törvénytiszteletére számítva, a cionista 
mozgalom törvénytelen jellegére hívták fel a figyelmet. A magyarországi 
cionista szervezetek ugyanis képtelenek voltak alapszabályaikat az illetékes 
belügyi hatóságokkal elfogadtatni a magyarországi zsidóság hivatalos vezető-
ségének ellenkezése miatt. Ezért vagy az alapszabályokhoz nem kötött asztal-
társaságként, vagy pedig illegálisan voltak kénytelenek évtizedeken át mű-
ködni.66 
 
AZ ELHALLGATÁSTÓL A „PERVERZ IRÁNYZATIG” 
A fentebb részletezett érvekkel tehát az újság fennállása alatt, egészen 1939-
ben bekövetkezett elnémulásáért végig küzdött a magyarországi cionista 
mozgalom ellen. A cikkek stílusa azonban jelentősen függött az írók habitusá-
tól, illetve az adott korszak politikai kontextusától. Olvashatunk már-már 
rokonszenvező, az álmodozó cionistáknak nevezett üldözött aktivisták motí-
vumait megérteni igyekvő cikket.67 Olykor-olykor higgadt tudósításokat is 
találhatunk cionista kongresszusokról68 vagy éppen dühödt, a cionizmust 
„perverz irányzatnak”69 és hazaárulásnak70 bélyegző támadásokat. Nem ritkák 
a személyeskedő hangvételű, a cionista mozgalom tevékenységén71, szerveze-
tein72 és vezetőin73 gúnyolódó sorok sem. Az újság nem titkolt örömmel tu-
dósít minden egyes cionista belviszályról,74 kudarcról75 és mozgalmat elha-
gyókról76; máskor viszont hallgat. Nem közölnek cikket például a 
magyarországi cionista szervezetek sikereiről, mint például a Makkabea jubi-

                                                           
66 Egy alapszabály botránnyal. Uo. 1914. február 19. 1–2., illetve cionista nézőpontból: KAHAN , 
Nison: A Magyar Cionista Szövetség alapszabály-ügye. Történelmi visszapillantás. Zsidó Szemle, 
1927. október 10. 
67 A kijevi születésű, teljes családját elveszítő és hét év kényszermunkában megkeseredett Brodski 
Vilmosnak például elnézik, hogy cionistává lett. Lásd: Hogyan támadnak a sionisták. Egyenlőség, 
1898. május 1. 11. 
68 HABER Samu: A második sionista kongresszus. Uo. 1898. szeptember 4. 3–6. 
69 MEZEI Ernő: Perverz irányzat. Uo. 1918. december 7. 1–3. 
70 SOLTÉSZ A. 1897. 
71 Szabolcsi Lajos egy cikkében egyenesen azzal vádolta meg a cionistákat, hogy azok 1919. január 
26-án megtámadták szerkesztőségét. Lásd: SZABOLCSI Lajos: A közönséghez. Egyenlőség, 1919. 
február 1. 1. 
72 Például a Győrben alakult cionista szervezetet illetően. Lásd: A győri zsidókhoz! Uo. 1904. augusz-
tus 7. 2. 
73 Nordau keresztény nővel kötött házassága kapcsán. A Sionista apostol. Uo. 1898. június 19. 11. 
74 Például a mizrachi kiválásáról kulturális ügyek miatt. Lásd Szakadás a cionisták között. Uo. 1911. 
szeptember 10. 9. 
75 Például a szultánnal való eredménytelen tárgyalásokról. Lásd. A politikai cionizmus kudarca. Uo. 
1908. február 16. 7–8. 
76 Például Kaminka eszéki rabbi mozgalomból való kiválásáról. Szakadás a sionisták között. Uo. 
1898. május 15. 
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leumi ünnepségéről,77 illetve a Magyarországi Cionista Szervezet alapszabá-
lyának elfogadásáról – amiért a szervezet évekig küzdött. Ugyanúgy, mint 
egyéb ellenfeleikkel szemben, bírósági perekben is igyekeztek saját igazuk-
nak érvényt szerezni.78 

Másrészt bizonyítani kívánták azt, hogy nemcsak a cionisták érzéke-
nyek külföldi nyomorgó hitsorsaik szenvedései iránt, ezért az újság – hol csak 
tájékoztató jelleggel, máskor aktív szervező szerepet vállalva – más megoldá-
si módokat is támogatott. Így helyeselték a pénzgyűjtési akciókat79 és filant-
róp telepítési programokat, amelyeket Hirsch és Rotschild báró finanszíro-
zott.80 A cionizmust elhagyó Israel Zwangwill ITO gyarmatosítási 
programját,81 sőt még Herzl Uganda tervét is támogatták.82 Az első világhá-
borútól kezdve azonban – látván a megnövekedett palesztinai zsidó közösség 
sanyarú helyzetét – úgy próbáltak anyagi segítséget nyújtani, hogy az világo-
san különbözzön a cionisták politikai tevékenységétől.83 

 
A KÜZDELEM HÁROM NAGY HULLÁMA  
1894-től nem volt olyan év, hogy az újság ne közölt volna egy-egy írást a 
cionizmus ellen, a megjelent cikkek számát tekintve azonban három nagy 
hullámot fedezhetünk fel, mikor megnőtt a küzdelem intenzitása. 

Az első nagy hullám 1896 és 1899 között zajlott, melyek Szabolcsi La-
jos megfogalmazásában „a millennium és a recepció utáni mámor édes éve-
it” 84 jelentették a magyarországi zsidók számára.85 Az Egyenlőség elérkezett-

                                                           
77 Az Egyenlőség eljárásán a Makkabea tagjai még az 1950-es években is fel voltak háborodva, lásd. 
WEISSBURG Chájim: A Makkabea huszadik szemeszteri jubileuma. In: Makkabea Jegyzőkönyv, 1954. 
március 27. Haifa, a Hitchadut Vötiké Ham'Makkabea bö'Jiszráél 7. országos kinusza, 11. 
78 Gábel Gyula, az Ungarische Wochenschrift szerkesztője állt a támadások középpontjában, melyek 
szerint újságában meghamisítva közölt egy cikket. Lásd: Az Egyenlőség sajtópöre. Egyenlőség, 1900. 
november 25. 3. 
79 Például az 1899-es romániai zsidó exodus alatt, az 1903-as kisinyevi pogrom után, vagy az első 
világháború alatti, 1929-es, illetve harmincas évek közepén Palesztinában zajló erőszakhullámok alatt. 
Lásd pl. A román zsidók. Egyenlőség, 1900. június 3. 8. 
80 Gyarmatosítás. Egyenlőség, 1886. augusztus 22. 1–3. 
81 Zangwill 1905-ös kiszakadásától bírta az Egyenlőség támogatását. Az újságnak köszönhetően 
alakult meg a cionista mozgalomból kiváló Zsidó Territoriális Szervezet, az ITO magyarországi 
szervezete, mely az első világháború kitörésekor 6000 tagsággal rendelkezett. Az első világháború 
végül megakasztotta a szervezet működését, mely 1928-ban fel is oszlott. Az ITO propagálására 
például lásd. KOMÁROMI Sándor: A territoriális megoldás felé. Egyenlőség, 1906. január 21. 1., 
SZABOLCSI L. 1993. 91–95., illetve az ITO céljairól ZANGWILL , Yisrael: Ziel und Zweck des 
Territorialismus. Sweiz. Jüd. terr. Landesverband, Zürich, 1906. 
82 Uj zsidóország. Egyenlőség, 1903. szeptember 6. 2. 
83 Ilyen volt például az első világháború alatt létrehozott Palesztina-segély. Lásd LEDERED Sándor: A 
Palesztina-segély. Uo. 1915. december 5. 12. 
84 SZABOLCSI L. 1993. 103. 
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nek látta az időt, hogy a politikai harcok után megpihenve, kijelölje a feleke-
zet számára a továbbiakban követendő irányvonalat, illetve szorgalmazza az 
ehhez szükséges intézményrendszer felépítését.86 Ezért e korszak témái több-
nyire – bizonyítási szándékkal – a magyarság és a magyar zsidóság boldog 
együttéléséről, a magyar zsidók magyarosodásának sikereiről szóltak, illetve 
folytatták az antiszemitizmus elleni harcot. 

Herzl A zsidó állam című röpiratának 1896 februárjában való megjele-
nése megzavarta a magyar zsidóság ünnepi hangulatát. A zsidóság felekezeti 
jellegét hangsúlyozó neológok, és az ortodoxok többsége egyöntetűen elutasí-
totta a zsidó nemzet újjászületésére buzdító Herzl-i programot. A következő 
évek eseményei fokozták az indulatokat. Herzl röpiratát ugyanis magyar 
résztvevőkkel összeülő cionista kongresszusok, valamint a magyar földön is 
megalakuló cionista szervezetek és újságok követték. Az Egyenlőség egyene-
sen sértésnek vette a külföldi cionista orgánumok, vagy aktivisták a magyar-
országi helyzetről és antiszemitizmusról való elemzéseit.87 Noha a hazai cio-
nista mozgalom kevés gyakorlati eredményt tudott felmutatni, az Egyenlőség 
és a hivatalos magyar zsidó vezetőség számára elvi jelentőségűvé vált, hogy 
megsemmisítő vereséget mérjen. 

A második hullám 1917 és 1920 közé tehető, mikor a nemzetközi és a 
hazai eseményeknek köszönhetően az Egyenlőség fokozottabban támadta a 
zsidó nemzeti mozgalmat. A nemzetközi fejlemények közül a legfontosabb, 
hogy Anglia 1917-ben az ún. Balfour-deklaráció keretében ígéretet tett egy 
zsidó nemzeti otthon megalakítására a Szentföldön, mellyel a cionisták addigi 
legnagyobb sikerüket könyvelhették el.88 Az Egyenlőség számos cikkben 
Anglia ígéretének hátsó szándékait firtatta,89 illetve kitartott a zsidó állam 
megvalósíthatatlansága mellett.90 

Hazai fronton a világháború utolsó éveiben elszaporodó zsidóellenes 
fellépések,91 majd az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság vezetésé-
                                                                                                                                    
85 A zsidóság Millennium körüli éveiről lásd: bővebben Prepuk Anikó: A zsidóság a Millenniumon. 
Századvég (Új Folyam 17.), 2000. 3. sz. 89–117. 
86 Egyrészt a megosztott magyar zsidóság egyesítését, szervezeti kérdéseit kívánták megoldani. Más-
részt olyan egyletek, szervezetek felállítását támogatták, mely elősegíti a magyarosodást, illetve a 
zsidóság foglalkozási szerkezetének átalakulását. 
87 SZABOLCSI Mika: Nagyon haragszanak ránk. Egyenlőség, 1898. augusztus 28. 9. 
88 SCHNEER, Jonathan: The Balfour Declaration. The Origins of the Arab-Israeli Conflict. Random 
House, 2010. 
89 BALLAGI  Ernő: Zsidóország. Egyenlőség, 1917. május 5. 2–3., KOSZTOLÁNYI Dezső: Zsidó köztár-
saság. Uo. 1917. május 19. 1–2., MAGYAR Lajos: Cion. Uo. 1918. április 27. 1–2. 
90 MEZEI Ernő: Az elesett Jeruzsálem. Uo. 1917. december 15. 1–2. 
91 Az antiszemita vádak szerint a zsidók nem a lakossági arányuknak megfelelő számban estekel a 
fronton, mivel az első vonal helyett inkább a biztonságos vonalak mellett tevékenykedtek. Továbbá a 
hadi szállításokkal és a feketekereskedelemmel meggazdagodtak a világháborúból. Lásd bővebben: 
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ben nagy számmal szereplő zsidó származású résztvevőit92 ürügyként fel-
használó fehérterror éveinek atrocitásai miatt a lap minden erejével igyekezett 
a magyar zsidóság hazafiasságát bizonyítani. Külön rovatot indítottak a hábo-
rú zsidó katonai áldozatainak dokumentálására, a kitüntetettek és a háborúra 
adakozók listájának közzétételére. Tovább rontott a helyzeten a háborús ese-
mények elől Galíciából menekülő zsidó tömegek, a főként ortodox és hászid 
közösségekből érkező „galiciánerek” megjelenése. A lap minden erőfeszítése 
ellenére a közhangulat érezhetően egyre inkább a zsidók ellen fordult, az 
antiszemita közhangulat pedig megerősödött. 

A világháború alatt a magyarországi cionista mozgalom szüneteltette 
tevékenységét – az újság kiadáson túl –, tagjainak nagy része a frontokon 
harcolt, ám a háború végével újból csoportjuk aktivizálódott. Egyrészt igye-
keztek új alapokra helyezni a zsidóságnak a nem-zsidó társadalommal való 
kapcsolatát, másrészt megerősíteni próbálták saját pozíciójukat a zsidó hivata-
los vezetéssel szemben, illetve harcoltak. a magyarországi zsidóságot ért fizi-
kai támadások ellen. Ezért a Magyarországi Cionista Szervezet intéző bizott-
sága feladva a hazai nemzetiségi politikától való tartózkodást a Monarchia 
zsidóságának nemzetiségi státust és jogokat követelt.93 Majd az 1919-es tava-
szi hitközségi választáson saját párt (Hagyományhű Párt) létrehozásával, 
illetve röplapokkal indítottak támadást a zsidó hivatalos vezetőség ellen. 1918 
novembere és 1919 febuárja között pedig az un. Önkéntes Karhatalmi Száza-
dok, ismetebb nevén a „cionista századok” felállításával igyekeztek védelmi 
feladatokat ellátni.94 Ez utóbbiak szükségességével az Egyenlőség is egyetér-
tett,95 végül a megkalkult a századokat – feltehetően annak cionista többsége 
miatt egyátalán nem támogatta.96 

A harmadik hullám 1925–1926 között, a numerus clausus törvény97 
miatt indított Népszövetségi vizsgálat alatt zajlott.98 Az Egyenlőség nem kí-

                                                                                                                                    
DEÁK István: Volt egyszer egy tisztikar: a Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és 
politikai története 1848–1918. Gondolat, Budapest, 1993. 197–208. 
92 A vádak szerint ezek a kormányok a zsidók érdekében kormányoztak. A zsidóság így a gazdasági 
hatalom mellett a politikait is megszerezte. Lásd bővebben: KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika 
Magyarországon (1919–1943). Bábel Kiadó, Budapest, 2002. 33–54. 
93 GYURGYÁK  J. 2001. 246. 
94 Az Önkéntes Karhatalmi Századokról lásd: bővebben RÓBERT Péter: Az önkéntes karhatalmi száza-
dok. In: 100 éves a cionista mozgalom. Szerk. ENGLÄNDER Tibor. Bethlen téri Oneg Shabbat Klub, 
Budapest, 1998. 63–73. 
95 Dr. SZÉKELY Albert: Önvédelmi liga. Egyenlőség, 1918. július 6. 
96 A cionista gárdáról. Uo.1918. november 28. 14 
97 A „népfajok és nemzetiségek” számarányára hivatkozott 1920. 30. tc. Törvény, mely az elsőként 
korlátozta a modern Európában származási alapon az állampolgárok egyenlőségét – ez esetben a 
felsőoktatásban való részvételt illető jog kapcsán. 1928: xi.tc. olyan formában módosította a törvényt, 
mely kielégítette a hazai zsidó vezetőket. Lásd bővebben: KATZBURG, N, 2002. 55–70. 
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vánt külföldi segítséggel élni a hivatalos zsidó vezetőkkel egyetértésben, a 
törvény módosítása érdekében vívott harcában. A vizsgálatot kezdeményező 
külföldi zsidó szervezetek ugyanis egyrészt a trianoni békeszerződés rendel-
kezéseire hivatkoztak, mely kimondta a magyar állampolgártok faji, nyelvi 
vagy vallási megkülönböztetés nélkül egyenlő polgári és politikai jogokkal 
rendelkeznek; másrészt zsidóságot bevett felekezetnek minősítő az 1895-ös 
recepciós törvényre. A magyarországi zsidóság viszont éppen a trianoni szer-
ződésre nem kívánt hivatkozni, és a magyar alkotmányos keretek között akar-
ta a problémát megoldani, ezért 1925 decemberében ünnepélyesen tiltakoztak 
a külföldi beavatkozás ellen.99 A hivatalos zsidó vezetőség attól tartott, hogy 
ha elfogadják a segítséget, felekezet helyett nemzeti kisebbségként fognak 
rájuk tekinteni. Ezért támadták nagyobb vehemenciával a továbbra is félig 
illegalitásba szorult cionista mozgalmat,100 mely védekezésképpen 1925-ben 
„Ünnepélyes deklarációban” jelentette ki,101 hogy nem kíván Magyarorszá-
gon nemzetiségi politikát folytatni. A bécsi cionista világkongresszus körüli 
antiszemita zavargások éppúgy, mint két külföldi cionista vezér, Nachum 
Sokolov102 és Menachem Ussishkin103 magyarországi látogatásai is ürügyet 
szolgáltattak a kritikára. Külön színfoltot jelent ezekben az években az 1926 
decemberében megalakított Pro-Palesztina Szervezet104 Egyenlőség általi 
támogatása, mellyel reményeik szerint a palesztinai zsidó közösséget támo-
gatni kívánó magyar zsidóságot tartják távol a cionista agitációtól.105 

 
A HARMINCAS ÉVEK ÉS UTÓSZÓ 
A lap 1930-ban ünnepelte 50 éves jubileumát, s ekkor érte el pályájának 
csúcspontját is. A következő évek során azonban befolyása csökkent, szerepe 
egyre marginálisabbá vált. Szabolcsi Lajos visszaemlékezéséből sajnos éppen 
ezeknek az éveknek a krónikája hiányzik. Így csak fiától, Szabolcsi Miklóstól 
tudjuk, hogy apja lassanként megkeseredett és kételyek gyötörték, vajon he-

                                                                                                                                    
98 Angol és francia zsidó szervezetek kezdeményezésére a Népszövetség első eljárásban három éven át 
vizsgálódott az ügyben, majd 1925-ben újra napirendre tűzte. 
99 A genfi perről az Egyenlőség szemszögéből SZABOLCSI L. 1993. 352–381. 
100 Az MCSZ csupán kereskedelmi szervezetként tudta magát legalizáltatni. 
101 Bővebben: KOMORÓCZY Géza: A zsidók története Magyarországon, 2. kötet. Kalligram Kiadó, 
Budapest, 2012. 474–475. 
102 A Cionista Szervezet végrehajtó bizottságának elnöke a shekel-gyűjtés fellendítése érdekében 
körútra indult, melynek egyik állomása volt Budapest. 
103 A Keren Kajemet (Nemzeti Földalap) elnöke tájékozódni jött a magyar helyzetről, illetve tárgyalá-
sokat folytatni az ország vezetőivel. 
104 Baracs Károly, a budai zsidó hitközség elnöke és Patai József vezetésével megalakult szervezet 
soraiban cionista és nem-cionista jeles személyiségeket is felmutatott. 
105 LEDERER Sándor: Pro-Palesztina. Egyenlőség, 1926. május 15. 3–4. 
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lyes utat választottak-e. Többek között helyes volt-e a cionizmust annyira 
hevesen támadni, mint ahogyan azt az Egyenlőség fennállása során változat-
lanul tette. Az újság hasábjain ezért egyre több olyan cikk kapott helyet, me-
lyek egyfajta zsidó kulturális identitás kialakítását támogatták. Ettől kezdve 
büszkén hirdették a zsidó magyar sportolók sikereit a Makkabi olimpián,106 
illetve beszámoltak a szervezet 1934-ben hazánkban megrendezett világkong-
resszusáról, holott korábban dacosan utasították el azt, hogy egy ilyen ren-
dezvényen zsidó magyar sportoló részt venne.107 A korábban nevetséges öt-
letnek tartott Héber Egyetem108 is büszkeségük tárgyává vált.109 A 
századforduló előtt még értetlenségüknek adtak hangot mondván „Hogy mire 
jó, ha a zsidó orvosok ép Jeruzsálemben ismerkednek meg a héber nyelven az 
anatómia, fiziológia stb tanaival, ”110 a húszas évek végére boldogan tudósí-
tanak magyar tanárok kinevezéséről a Héber Egyetemen.111 

Sőt, 1937-ben, jóllehet lemaradva más országok zsidóságától, megala-
pították a Magyar Izraeliták Szentföld- és Egyéb Telepítést Támogató Bizott-
ságát,112 mely Magyarországról kivándorló zsidó családoknak kívánt segítsé-
get nyújtani a palesztinai letelepedéshez. A szervezett kivándorlást azonban 
továbbra is elutasították: „a magyar zsidóság itt marad, nem vonul ki és nem 
hajlandó kivándorolni.”113 

Szabolcsi Miksa és Herzl Tivadar 1903-as találkozóján elhangzott két 
jóslat. Herzl jövendölése, mely szerint „Magyarországon nemsokára olyan 
antiszemitizmust kapnak, hogy a mienk mellette meg sem kottyan”, valóra 
vált. Ugyanígy igaznak bizonyult Szabolcsi Miksa válasza: „Az antiszemitiz-
mus dühönghet, mint még soha járvány nem dühöngött […] , de a magyar 
hazafias zsidók érzését meg nem ingatja soha. Ha kitör, szenvedünk alatta, de 

                                                           
106 A VAC tornászcsapata tizenhét nemzet élén–Sorozatos magyar zsidó győzelmek a Makkabi prágai 
sportünnepségén Uo. 1933. szeptember 2. 3. 
107 Több magyar zsidó sportember kapott meghívást a bécsi cionista olimpiászra, de egy sem indul. 
Uo. 1925. augusztus 23. 7. 
108 A 19. század végén jelent meg a cionista mozgalmon belül az igény, hogy az ősi földön felsőokta-
tási intézményt hozzanak létre 1913-ban határozta el a cionista kongresszus a Héber Egyetem megala-
pítását, melynek alapkövét 1918-ban tették le, működését pedig 1925-ben pedig kezdte meg. Az 
egyetem történetéről lásd bővebben: KOLATT, Israel: The History of the Hebrew University of 
Jerusalem, origins and beginnings. The Magnes Press, Jerusalem, 1977 
109 Wolf Károly és a jeruzsálemi egyetem. Egyenlőség, 1936. március 26. 1–2. 
110 Zion. Uo. 1897. június 27. 10. 
111 Dr Fekete Mihály a jeruzsálemi egyetem tanára. Uo. 1928. június 18. 2. 
112 Megalakul a Magyar Izraeliták Szentföldi- és Egyéb Telepítéseket Támogató Egyesülete. Uo.1937. 
január 1. 2. 
113 A magyar zsidóság itt marad, nem vonul ki és nem hajlandó kivándorolni. Uo. 1937. április 29. 1. 
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magyar voltunkon változtatni nem fog.”114 Arra a kérdésre, „Meggyőztük-e 
egymást?”, Herzl bizonyára 1938-ban is elutasító választ kapott volna. 

 

                                                           
114 SZABOLCSI Miksa: Beszélgetés Herzl drral. Uo. 1903. június 28. 3. 
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VAJDASÁG-ELKÉPZELÉSEK EGYKOR ÉS MA  
 
KORAI KÍSÉRLET A KÖVETELÉSEK MEGALAPOZÁSÁRA ÉS AZ AZOK 

LÉNYEGÉT MEGTESTESÍTŐ VAJDASÁG KIKIÁLTÁSA  
A „vajdaság” megvalósítandó politika-földrajzi kategóriaként már az 1848-as 
forradalmat megelőzően is fel-felbukkant a magyarországi szerbek politikai 
gondolkodásában, mint a Habsburgoktól elnyert privilégiumrendszer implicit 
következménye. Dejan Mikavica 1694-re teszi a területi követelés első megje-
lenését, majd ez a következő másfél évtizedben többször megismétlődik.1 Azt 
követően, egészen az 1790-es, az ún. „temesvári szábor” összehívásáig nincs 
szó a területi követelésekről. Akkor, reálpolitikai okokból, a Bánságra korlá-
tozták volna a kialakítandó Szerb Vajdaság területét – mivel az, a dél-
baranyai és a bácskai területekkel ellentétben, még nem tagozódott be újra a 
magyar közigazgatási rendszerbe. Formát ennek a törekvésnek a 1848-as 
„Majska skupština”2 követelései adtak. Ezek illeszkedtek az Európán végig-
söprő forradalmak hasonló felsorolásaihoz. A szerb életviszonyoknak a kor-
szellemhez való hozzáigazítását kívánták elérni: 

– szabad nyelvhasználatot, 
– a különböző jogállás alá tartozó nemzetrészeik egységesítését, 
– azok képviseletét a pozsonyi diétán, 
– s a privilégiumokkal már kivívott intézmények demokratizálást az ad-

dig inkább hivatásrendi alapon működő közképviseleti szerveken be-
lül3 

– a népképviseleti elv megerősítését a papság és a katonaság „kárá-
ra.” 

A májusi szkupstina tényleges összejövetelén igazából már túlléptek az ese-
mények. Azon – vita helyett – a közgondolkodásban már kikristályosodott 
elképzelések szentesítésére, illetve az ezek között szereplő egyházi és világi 
vezetői tisztségeknek a megerősítésre/betöltésére szorítkoztak. 
 
 
 
                                                           
1 MIKAVICA , Dejan: Srpska Vojvodina u Habsburgskoj monarhiji 1690-1920. Stylos, Újvidék, 2005. 
11. 
2 A kifejezés magyarul: májusi népgyűlés. 
3 Az egyházi és világi gyűlések, zsinatok és kongresszusok eltérő jogkörökkel bíró, különféle variáció-
iról van szó, melyeket az aktuális hatalom érdekeinek függvényében, annak beleegyezésével lehetet az 
egyházi vezetés kezdeményezésére összehívni. 
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KÍSÉRLETEK A VAJDASÁG ELISMERTETÉSÉRE 
A nemzeti liberalizmus akkori elméleti keretébe nem fértek bele a kollektív 
jogok. Ezért a politikai nemzetté válás megalapozása során vissza kellett 
nyúlni a korábbi diskurzusokhoz. Ezt tette Jovan Subotić is, amikor 1848 
nyarán Prágából, a pánszláv kongresszusról visszafele jövet, és őszén, udvari 
megbízottként diplomácia feladatot látott el: beszédeket mondott, leveleket 
írt és elaborátumokat állított össze.4 Rajačić patriarcha eközben az uralkodó-
nál, Innsbruckban, előszobázott. Majd hazatérve konfrontálódott a tényleges 
vezető Statimorovićtyal. 

A karlócai gyűlés szerb követelési a németül egyaránt jól beszélő és író5 
Subotić tolmácsolásában a következők pontokban voltak összefoglalhatóak: 

 
1.  Választhassanak az [ortodox] egyház fejül patriarcha titulusát viselő 

vezetőt; 
2.  Választhassanak világi [nép-]vezérül a vajda tisztségét betöltő elöl-

járót; 
3.  A nemzetként való fennmaradás[feltételeinek a biztosítása]; 
4.  Önigazgatás; 
5.  Lehessen saját területük. 
 

Az udvar jóindulatának elnyerését szolgálhatta az a visszatérő motívum is, 
amely a korona alá rendelt szerb közigazgatást amolyan délkeleti kapuként 
tételezte, amely újra utat nyit a birodalom 17. század végén már egyszer ku-
darcba fulladt, területszerző próbálkozásainak, amennyiben lehetővé teszi a 
szerb nemzet, azon belüli (jövőbeni) egyesítését. A diplomáciai próbálkozá-
sok közös egységeként a magyar törekvésekkel való antagonisztikus szem-
benállást azonosíthatjuk. 

A szkupstina döntéseinek jóváhagyására szervezett diplomáciai offen-
zíva nem hozta meg a várt áttörést. Pedig a területi elvet az udvar érdekeit is 
messzemenően figyelembe vevő módon próbálták a birodalmi kontextusban 
lehorgonyozni: a Vajdaságot így a magyar koronán kívülre, az udvar közvet-
len fennhatósága alá kívánták átsoroltatni. „ [Bécs] azonban a szerb követelé-
seket teljes mértékben alárendelte saját érdekeinek, s csak arra ügyelt, hogy a 

                                                           
4 GAVRILOVI Ć, Slavko: Jovan Subotić u srpskom narodnom pokretu 1848–1849. In: Istorijski-politički 
i biografski spisi Jovana Subotića iz doba Srpskog pokreta u Vojvodini 1848–1849. Szerk. Uő. Matica 
srpska, Újvidék, 2003. 10. 
5 Ezen készségek és képességek cenzori és ügyvédi tevékenységének is előfeltételei voltak. 



PAP TIBOR 
 

264

szerbeket ne távolítsa el túlságosan önmagától, hogy azok bizodalma kitart-
son a háború végéig.”6 

Az új császár, Ferenc József 1848. december 15-ai manifesztumában a 
vajda és a patriarcha funkcióját és személyét megerősíttette, de a területiség 
kérdését, s az ahhoz kapcsolódó Katonai határőrvidék státusának ügyét elha-
lasztotta. 

A szerbek, Miletić Napredakban elindított decemberi cikksorozatának 
köszönhetően is, „alkotmánytervezetek” sorával kívánták a Vajdaság státusá-
nak rendezését elősegíteni. A közös nevező a magyar korona területétől való 
elszakadás volt, továbbá, hogy a szerbség törekvései csak a birodalom belső 
viszonyainak lényegi átrendezésével oldhatóak meg: „Az 1849. március 4-én 
kihirdetett oktrojált alkotmány óriási csalódást okozott a szerbeknek, mert szó 
sem volt benne a független Vajdaságról. Igaz létrejött a Szerb Vajdaság, de a 
császár elrendelte, hogy katonai parancsnokság alá helyezi a területet, azaz 
szertefoszlottak a magyarországi szerbek függetlenségi álmai.”7 

A remény majd egy egész esztendőn keresztül pislákolni látszott. Az 
1849. november 18-ai császári pátens kiadásáig komoly szellemi erőfeszíté-
sek és immár lankadni látszó diplomáciai próbálkozások sora próbálta a 
regionalizmust a szerbek által üdvösnek gondolt irányba terelni. 
 
A SZERB FORDULAT POLITIKA-/ESZMETÖRTÉNETI KONTEXTUSA: A TUCIN 

DAN-I JAVASLAT 
A szöveg itt a történeti események finalitásából visszavezetve „rekonstruálja” 
a szerb–magyar viszony 1860 körüli alakulását. Az ún. Tucin-napi cikkben 
Svetozar Miletić, aki 1860. december 7-én a Naperedakban megjelent cikké-
re8 kíván rámutatni egy, az események sodrából – különösen a magyar interp-
retációkban – kevésbé kitüremkedő diszkurzív szál, az ún. kikerekítési prog-
ram mögött megbúvó, kitárgyalatlan lehetőségre. 

Miletić Tucin-napi cikke mintegy letaglózta9 a múltra vonatkozó, ud-
varral kapcsolatos, rutinszerűvé vált szerb helyzetértékelés alapjait. Ám e 
verbális ütésből való feleszméléshez nem volt elég két nap. A helyzet nóvuma 
abból adódott, hogy 1859 közepére kimerülni látszottak az udvar 
neoabszolutista centralizmusának külső és belső tartalékai.10 

                                                           
6 MIKAVICA , D. 33. 
7 Heka László: Szerbia állam- és jogtörténete. Bába, Szeged, 2000. 69. 
8 Na Tucindan. In: POPOV, Čedomir: Svetozar Miletić o srpskom pitanju. Orfeus. Újvidék, 1860. 42–
44., illetve MIKAVICA , Dejan: Politička ideologija Svetozara Miletića. Stylos, Újvidék, 2006. 35. 
9 Tucin Dan jelentése a letaglózás napja, az ünnepre szánt állat rituális leölése. 
10 DEÁK Ágnes: „Nemzeti egyenjogúsítás” 1849–1860. Osiris, Budapest, 2000. 315. 
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A birodalom az „államjogi kísérletezések” hosszú, egész 1871-ig elhú-
zódó útjára lépett. A tradicionális uralmi típus révén ekkoriban a döntéshoza-
talt előkészítő folyamatok Bécsben is a kortársak számára túlnyomórészt 
követhetetlenül, az udvari kancelláriák homályában zajlottak. A majdani, 
meghozandó döntések „előzetes kommunikációja” is csak részlegesnek volt 
mondható,11 ezért a reakció csak a kihirdetés aktusát követően vehette kezde-
tét. A felmerülő alternatívákról pedig utólag, a histográfiai kutatómunkák 
nyomán lehet a kései értelmezőknek tudomása. 

Az érintettek azokról szinte semmilyen információval nem rendelkez-
hettek. A kiszivárogtatott információk sem nélkülözték a manipulatív célzatú, 
szelekciós eljárásokat. Az udvarnak a ciszlajtáni térségek többségére kiterje-
dő, azok közigazgatási státusának megváltoztatását illető intézkedései azon-
ban felfokozták a szerb várakozásokat. 

Már egy évvel az 1860-as ún. Októberi Diploma kibocsátása előtt, 
1859 decemberében napirendre került az 1849 után létrehozott kerületi rend-
szer felszámolása. Ám, ekkor még a „problémás térségek”12 nem vonattak be 
a közigazgatási reform hatálya alá. A többi kerület felszámolását az uralkodó 
1859 decemberében jóvá is hagyta.13 Ez az időszak félelemmel és bizakodás-
sal teli várakozással telt. 

A konkurensnek tekintett csoportnak – a magyaroknak – tett udvari 
engedmények pedig inkább a félelmek pozíciója irányába billentették a kora-
beli szerb közhangulat libikókáját. Az Októberi Diploma által érvénybe lépett 
új alkotmányos rendet, a hatalom sajátos megosztását: „Eszerint az uralkodó 
az ötvenes években gyakorolt abszolutisztikus törvényhozói hatalmát nem 
átruházza, hanem megosztja a tartománygyűlésekkel és a birodalmi tanács-
csal.”14 

Ezt a szerbek igencsak sérelmezték. Bár abban nem szerepel az ő hely-
zetükkel, illetve a Szerb Vajdaság státusával kapcsolatos utalás, de az uralko-
dói címek felsorolásából kimaradt fővajdai cím okot adott a szerbek aggo-
dalmára. 

Az ellenlépések – levelek és sebtében összeállított kiadványok – nem 
bizonyultak eredményesnek. Nem is lehetek azok, hiszen a Szerb Vajdaság és 
Temesi Bánság megszüntetésről a döntés már az Októberi Diploma kibocsá-
tása előtt, 1860. augusztus 26-án megszületett, még ha azt nyilvánosságra 
csak jóval később, december 27-én hozták. 

                                                           
11 Csak akkor került rá sor, ha az uralkodói kör azt jónak/célszerűnek látta. 
12 Magyarország, Csehország, Galícia, Horvátország, Erdély és a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság. 
13 DEÁK Á. 2000, 327. 
14 GALÁNTAI József: Nemzet és kisebbség Eötvös József életművében. Korona, Budapest, 1995. 50. 
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FORMA ÉS TARTALOM KÖLCSÖNVISZONYA: A VAJDASÁG – SZERB – 

POLITIKAELMÉLETE 
A Vajdaság a szerb politikai gondolkodásban az etnikai összetartozás területi 
keretéül szolgáló programként került kidolgozásra. Mára már ehhez a területi 
formához az eredetivel ellentétes tartalom is kapcsolódott. A szerb egységál-
lam védelmezői15 számára a Vajdaság a szerb nemzeti egység intézményes 
megkérdőjelezésének egyik szimbóluma. Most az írás a 2000-es évek eleji, 
ún. statútum-vita kapcsán veszi számba a forma és a tartalom történeti köl-
csönvonatkozásait. 

Politikaelméleti értelemben a Vajdaság az eddig csak teoretikusan léte-
ző világállammal szemben ténylegesen is egzisztáló történeti képződmények 
belső szegmentálódási eseménysorában kialakult területi/közigazgatási egy-
ségek közé sorolandó formaképződmény. 

A történelem során a többé-kevésbé azonos terület belső 
el/lehatárolását célzó szegmentációs törekvések koránt sem tekinthetők társa-
dalomelméleti szempontból is folytonos térelhatárolási alakzatoknak. 

Ezekhez kapcsolódva szerencsésebb Vajdaságokról, semmint a Vajda-
ságról értekezni. Ugyanakkor ezen „Vajdaságok” eredetileg a Kárpát-
medencei szerb politikai közösség éppen érvényes politikai programjainak 
megfogalmazódásaiként, azaz egy-egy a maguk korában aktuális formajavas-
lataként öltöttek diszkurzív alakot. Az eredeti alakforma a Szerb Vajdaság 
volt. Ennek a 19. század közepén megvalósítani próbált alakváltozatai voltak 
az ún. Vojvodina srpska, illetve a srpksa Vojvodina.16 

A politikai elméletetekben a Vajdaság meghatározás folytonos terület-
szervezési egységként van használatban. A történetírásban a leginkább szem-
betűnő ez, a differenciát (el)nem ismerő gyakorlat, ami nem mentes a vissza-
vetítés eszközének alkalmazásától sem. 
 
A VAJDASÁG-DISKURZUSOK ÉS A REGIONALIZÁCIÓ: A DÉLSZLÁV 

ÁLLAMALAKULATOK VISZONYA A VAJDASÁG-DISKURZUSHOZ 
A délszláv egységállamok térszerkezeti megoldásait számba véve Gulyás 
László a következő végső konklúzióra jut: „A jugoszláv térségben a területi 
térfelosztás kérdése – az állam belső struktúráinak kialakítása – 1918-tól 

                                                           
15 Aki egyben a különféle autonómiák elvi ellenzői is. 
16 A magyar nyelv nem adja vissza a jelzős szerkezet különbségét, így mindkettőt Szerb Vajdaság-nak 
szokás fordítani. 



VAJDASÁG-ELKÉPZELÉSEK EGYKOR ÉS MA 
 

267

napjainkig összefonódott a nemzeti kérdésekkel. Így a regionalizáció és a 
regionalizmus folyamatait az egyes nemzeti érdekek irányítják.”17 

A Vajdaság-diskurzusok is a nemzeti érdekkihordás részeiként értel-
mezendőek a fentiek nyomán. Ez a szerb Vajdaság-közelítési hagyomány új 
kontextust kapott a Vajdaság gazdasági alapokon történő regionalizmusának 
21. századi megjelenésekor. 

A második világháborút követően formálisan folytonos, de az államjo-
gi szabályozások során markánsan eltérő funkciókkal felruházott, a közgon-
dolkodásban a Vajdaság-diskurzus távlatai helyeződtek új, a korábbiakétól 
lényegileg eltérő alapra, aminek következtében a történeti Vajdaság-tudat 
megteremtésének olyan tevékeny részesei, mint Krestić antagonisztikusnak 
tűnő ellentétbe kerülnek a gazdasági regionalizmus képviselőivel.18 

Az Osztrák–Magyar Monarchiában nyilvánosan fel nem vethető szeg-
mentálódási mód, az elszakadás, az első világháború végével vált államszer-
vezési realitássá a Kárpát-medencében élő szerbség számára. 

A radikális térszerkezeti átalakítások általában is inkább kapcsolhatóak 
intenzív társadalmi konfliktusok19 végkifejletéhez, semmint tárgyalásos úton 
eredményre vezető politikai küzdelmek záróaktusaihoz.20 

Az etnikai alapú térelhatárolási törekvések általában nem oldják meg a 
képviseleti elv belső ellentmondásaiból táplálkozó feszültséget: az elsődleges 
többség szükségszerű megteremtésének problémáját. Az első világháború 
lezárása szinte sehol sem eredményezett ilyen, az uralom adott formája mel-
lett megnyugtatónak tekinthető, etnikailag homogén államalakulatokat.21 A 
délszláv egységállamok története is azt támasztja alá, hogy az etnikai alapú 
térelhatárolás csak a strukturális anomália alsóbb szinten történő, további 
fraktálosodását képes végbevinni. 
 
LÁTENS VAJDASÁG-KONCEPCIÓK: A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK 

ELSŐDLEGES TÖBBSÉGI VETÜLETE 
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság létrejöttével a Vajdaság-diskurzus elhal-
kult. A délszláv állam feladata az „elsődleges többség” biztosítása és az ehhez 
szükséges politikai program(ok)22 megalkotása volt. Az új államberendezés 

                                                           
17 GULYÁS László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási térfelosztás Közép-Európában. 
Közép-Európai Közlemények, 2010. 1. sz. 114. 
18 KRESTIĆ, Vasilje Đ.: Vojvođani i Vojvodina pre devedeset godina i danas. Letopois Matice srpske, 
2008. 6. sz. 1414–1420. 
19 Háborúk és/vagy forradalmak. 
20 A Kiegyezés ebben a tekintetben kivételnek számít. 
21 GYŐRI SZABÓ Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris, Budapest, 2006. 586. 
22 Centralizáció vs. föderalizáció. 
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létrehozásából az implicit Vajdaság területén kimaradt olyan etnokulturális 
közösségek, mint a magyarok, németek, románok akkor sem szólhattak volna 
bele lényegileg az események alakulásába, ha történetesen kikérik vélemé-
nyüket a területnek az új államrendbe való betagozódási módját illetően. A 
terület hovatartozása nem ott és nem akkor dőlt el.23 

A felvetődött térelhatárolási javaslatokból kitűnik, hogy azok minde-
nekelőtt a délszláv elsődleges többség alsóbb szinteken való biztosítását tar-
tották szem előtt.24 A Vajdaság csak az ún. Nemzeti Klub, lényegében esély-
telen, radikálisan föderalizáció-barát elképzeléseiben jelent meg. 

A fentiek tükrében kijelenthető, hogy a két világháború közötti dél-
szláv állam térstruktúrája jól szemlélteti az elsődleges többség megteremtésé-
re sarkalló strukturális késztető erejét a többségi képviselet elvén alapuló 
hatalmi formának.25 

 
A VAJDASÁG PSZEUDO-AUTONÓMIÁJA A TITÓI KORSZAKBAN 
A regionalizáció formájában megjelenő (de)centralizáció is képes létrehozni 
az etnikai alapú térelhatárolási kísérletekkel alakilag azonosnak tűnő szeg-
mentációs formákat. Ilyen volt a titói Jugoszlávia Vajdaság-alakzata is. 

Ez utóbbi politikaelméleti szempontból azért sem tekinthető azonosnak 
a korábban elemzett formakísérletekkel, mert a létrehozását lehetővé tevő 
hatalmi forma egy, állampárti irányításra épülő ún. pszeudoképviselet. 

A Vajdaság közigazgatási lehatárolása és az 1974-es alkotmány által 
biztosított autonómiája azért sem tárgyalható a regionalizációk és a 
regionalizmusok fentebb értelmezett vonulatával párhuzamosan, merthogy az 
is a stratégia cselekvések eredményei közé sorolandó. Kialakítása ugyan e 
cselekvések „rejtőzködő” eseteinek a sorába tartozik. Így az a politi-
kai/hatalmi manipuláció eklatáns példája. 

A szocialista Vajdaság, a korabeli politikai rendszer deklarálta önle-
írással szemben, soha sem volt az ott élő „népek és nemzetiségek testvériség-
ének és egységének” problémamentes térbeli megvalósulása. Már csak azért 

                                                           
23 Az azt szimbolikusan legitimálni kívánó olyan aktusok, mint a Szerb Nemzeti tanács újvidéki 
összeülése 1918 késő őszén lényegében nem befolyásolták. 
24 Az implicit Vajdaságot érintő javaslatokból is kiolvasható ez a törekvés, amely az amúgy délszláv 
kulturális egységet biztosítani kívánó elképzelések főáramával szemben, pl. a radikális párti Protićnál 
nyert megfogalmazást. Ő csak a Bánságot – amelynek az Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak jutta-
tott része szerb relatív többségű volt – irányozta elő önálló területi egységként, míg Bácskát összevon-
ta volna Szerémséggel. 
25 A konklúzió keretfeltételeként fontos kiemelni, hogy a regionalizációs folyamatok az „elsődleges 
többség” a regionalizmusok pedig a magukat területileg is megjeleníteni kívánó ún. „politikailag 
releváns kisebbségek” törekvéseit kifejező politikai programok részeként kerülnek kidolgozásra. 
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sem, mert a háború alatti és az azt követő népességmozgásokkal sikerült elér-
ni azt, amit a két világháború közti időszakban nem: a terület egészét illetően 
a délszláv abszolút többség megteremtését. Azaz az 1948 utáni Vajdaság már 
nem rendelkezik a terület egészének etnoregionalizálásához szükséges belső 
kisebbségi arányokkal. 

A titói tér-manipuláció lényege abban rejlett, hogy miközben az ideo-
lógia szintjén a közösségek – nemzetek és nemzetiségek – egyenjogúságát 
deklarálta a funkció szintjén e térelhatárolással is az elődleges többségen 
belüli szerb dominanciát próbálta meg (időlegesen) ellensúlyozni.26 Azaz ez a 
tér-manipuláció is rendelkezett etnikai dimenzióval. Ám a többségi képviselet 
elvének érvényesíthetetlensége helyezte más, az eddig értelmezettektől eltérő 
formatörténeti kontextusba. 
 
A REGIONALIZMUS HELYZETE SZERBIÁBAN: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 

ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK ÉS A TERÜLETI AUTONÓMIA 
Jovan Komšić a demokratizálódó közép-kelet és dél-kelet európai térségben 
öt körülményt tart meghatározó fontosságúnak a regionalizmus kiteljesedésé-
hez.27 

– A globális és a szomszédsági viszonyok; 
– A korszellem és meghatározó általános politikai célok és feladatok – 

köztük az állam célkitűzései; 
– A jogi és a politikai intézményrendszer jellege; 
– Az elit minősége – a politikai és a kulturális elit meggyőződése, érde-

kei és tevékenysége; 
– A kulturális hagyományok sajátosságai: a politikai intézmények tör-

ténelmi beágyazottsága és a széles néptömegek kultúrájának jellege. 
Értelmezése szerint ezeknek az összetevőknek a kölcsönhatása nyomán alakul 
ki, hogy egy-egy ország a politikai átalakulás során a centralizmus vagy a 
hatalom területi szintű megosztása mellett száll síkra. 

A szerbiai diskurzus az elszakadástól való félelem okán nem igazán al-
kalmas a területi alapú hatalommegosztás elvi természetű megvitatására. A 
Jugoszlávia feldarabolódása során megélt történelmi tapasztalat a területi 
szegmentációt az elszakadás előszobájaként tételezi a szerbség. Ezt Monte-
negró és Koszovó kiválása tovább erősítette. Az elutasító hozzáállás a 
regionalizmushoz annak képviselőit eleve gyanús, a nemzeti érdekekkel el-
lentétben cselekvőként állítja be. Így lemond a területi alapú hatalommegosz-
                                                           
26 HABERMAS, Jürgen: A cselekvésracionalitás aspektusai. In: Uő.: Válogatott tanulmányok. Atlantis, 
Budapest, 1994., 246. 
27 KOMŠIĆ, Jovan: Principles of European regonalism. Philia, Novi Sad, 2007. 
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tásból eredeztethető hatékonyságnövelő politikai megoldásokról, anélkül 
hogy azokat igazán számba venné. 

A 2008-as új tartományi statútumot komoly vita kísérte, s annak par-
lamenti szentesítése jó egy évet váratott magára. A tartomány nemzetközi 
státusát, pl. képviselet nyitási jogát is hasonlóan heves és ellentmondásos 
viták kísérték. Végül 2011 őszén megnyílt a képviselet Brüsszelben, de azt a 
köztársasági elit dominálja, a szerbiai képviselet egyik fiókszerveként állt fel. 
A 2012-es választásokat követően, immár egy jó éve halogatott, egyik leg-
komolyabb belső kihívás Szerbiában a területi rendszer megreformálása: az 
arányosság biztosítása az ún. központi helyek elveinek megfelelően. 

A helyi közigazgatás egységei nem csak aránytalanok, hanem azok 
közigazgatási illetve statisztikai csoportosítása is küzd a miloševići éra vá-
lasztási földrajzából eredő logikátlanságokkal. Egyelőre még kérdés, hogy a 
többségi társadalom mennyire tud átlépni a saját történelmi árnyékán, s mer-e 
majd teret engedni további területi alapú szegmentációs törekvéseknek? Azaz 
nem csak az egységek alá-/fölérendeltségi egymásra épülése, hanem horizon-
tális elrendeződése is lenyomatát adja. És ez kihat a Vajdaság-kérdésre is. 

 



 
 
Prezenszki Erzsébet 

BAJONI BENEDEK – EGY BIHARI KÖZNEMES POLITIKAI PÁLYÁJA  
A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

 
Bajoni Benedek (1511–1544/46)1 azon Bajoni család tagja volt, amely a 16. 
században a bihari térség negyedik legnagyobb földbirtokos családjának szá-
mított.2 Ezt a tekintélyes pozíciót Zsigmond uralkodása alatt Bajoni György 
alapozta meg, aki az 1403-as felkelés során Zsigmondot támogatta, amiért 
cserébe az Órévi Lukács váradi püspökkel folytatott hatalmaskodási per során 
a király támogatását élvezte,3 valamint 1412-ben pallosjogot nyert.4 Az ado-
mányozás Stiborici Stibor erdélyi vajda ajánlására történik.5 A pallos jog és 
az erdélyi vajda ajánlásából látszik, hogy György a király hívei közé tartozott 
és jó kapcsolatot tartott fenn az ország egyik tekintélyes urával. Így Zsigmond 
uralkodásának utolsó évében a Bajoni család rokoni kapcsolatai és vagyona 
révén a Tiszántúl jómódú középbirtokosai közé számított.6 A Hunyadiak 
korában Bajoni György István nevű fia gyarapítja tovább a család vagyonát, 
növelve ezzel a család tekintélyét. Hunyadi János és Vitéz János familiárisa-
ként vált békési ispánná7 és a váradi püspökség kormányzójává.8 A kor szo-
kása szerint egyik fiát, Istvánt, egyházi szolgálatra adta. Aki 1467–1469 kö-
zött secretarius volt, majd 1467 tavaszán királyi titkár. 1469-ben pedig, mint 
Mátyás király megbízottja utazott Firenzébe és Rómába.9 Így biztosítva a 
család helyét a királyi udvarban. A másik fiú, Miklós, pedig a családi uradal-
mat irányította, melyet családi örökségként gyermekeinek: Jánosnak és Bene-
deknek adott tovább. 

                                                           
1 ENGEL Pál: Középkori magyar genealógia (CD–ROM). Arcanum Adatbázis, Bpudapest, 2001., A 
nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex Diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly, 
3. Szerk. GÉRESI Kálmán. Budapest, 1885. 78. XLIX. sz. okl.  
2 MAKSAY  Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a XVI. század közepén, 1. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest. 1990. 191. 
3 Zsigmond-kori oklevéltár, 2/1. (CD–ROM). Szerk. MÁLYUSZ Elemér–BORSA Iván. Arcanum Adat-
bázis, Budapest, 2003. 2172. sz. 260., 3942. sz. 480–481. 
4 Zsigmond-kori oklevéltár, 3. 2017. sz. 489. 
5Uo. 489. 
6 MÓDY György: Bajom és a Bajoni család uradalma a középkorban. In: Biharnagybajom története és 
néprajza. Szerk. UJVÁRY Zoltán, Debrecen, 1992. 33. 
7 ENGEL P. 2001. 
8 MÓDY Gy. 1992. 34. 
9 SZILÁGYI  Loránd: A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban 1458–1526. In: 
Turul, 1930. 3–4. sz. 
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Bajoni Benedek az 1520–30-as évek jelentős közszereplője volt: 
Szapolyai János híveként10 a tokaji gyűlésen való szereplésével indult politi-
kai karrierje. Gritti hitelezőjeként uradalmát újabb birtokokkal gazdagítva vált 
a királyné, Izabella udvartartásának főudvarmesterévé, később udvarbírójává. 
Ennek ellenére a szakirodalom nem sokat foglalkozott vele és szerepköreivel, 
ezért tanulmányommal Bajoni Benedek életútjába nyújtok betekintést. 

 
CSALÁDI ÖRÖKSÉG 
Bajoni Benedek édesapja Bajoni Miklós (1455–1503) volt, aki feleségül vette 
krassófői Vukasin Péter leányát, akitől két fia született: János és Benedek.11 A 
két Bajoni fiú politikai aktivitásához megfelelő hátteret nem az apjuk, hanem 
a nagyapjuk leleményessége, és az általa kialakított uradalom teremtette meg.  

Bajoni István (1411–1471), Miklós apja12 leleményessége a tudatos 
birtokszerzési stratégiájában mutatkozott meg. A családi uradalom gyarapítá-
sához V. László és I. Ulászló egymás ellen folytatott harca biztosította a meg-
felelő politikai hátteret. A Bajoni uradalom a tiszántúli térségben feküdt, mi-
vel ez a térség I. Ulászlót támogatta, így valószínű, hogy a Bajoni család, 
mint köznemesi család sem képezett kivételt. Ennek köszönhető, hogy I. 
Ulászló az 1438-ban elkövetett gyilkosság alól felmentette a családot.13 A 
döntésében még az is szerepet játszhatott, hogy I. Ulászló feltehetően ismerte 
István apjának Bajoni Györgynek harcias természetét, melynek köszönhetően 
megszerezte Óvári Lukács váradi püspök birtokainak egy részét, és nem lep-
lezte azt se, hogy vagyonával Zsigmondot támogatta a királyi trón megszerzé-
sében. Ezért I. Ulászló arra számított, hogy István, apja természetét örökölve, 
a gyilkosság alól való felmentésért cserébe őt fogja támogatni az V. László 
ellen folytatott küzdelemben. 

Bajoni István a politikai helyzetet kihasználva tudatos birtokszerzési 
stratégiát folytatva neki kezdett a családi uradalom növeléséhez. A birtok-
szerzési stratégia hatékonyságát a birtokok kiválasztása garantálta. István a 
birtok kiválasztásánál szem előtt tartotta: a birtok elhelyezkedését, adottsága-
it, kiváltságait (vám, rév). Azonban a védelem megszervezése és a birtokok 
irányítása miatt igyekezett összefüggő birtoktesteket létrehozni (pl. Szabolcs 
vármegye).14 A megszerzett birtokok jövedelmét további birtokok vásárlásá-

                                                           
10 ISTVÁNFFY Miklós: A magyarok történetéből. Magyar Helikon, Budapest, 1962. 500. 
11 ENGEL P. 2001. 
12 Lásd az 1. ábra a mellékletben. Készült ENGEL P. 2001. alapján. 
13 A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex Diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-
Károly, 2. Szerk. GÉRESI Kálmán. Budapest, 1883. 229–230. CXXXVI. sz. okl. 
14 MÓDY Gy. 1992. 35. 
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ra,15 illetve zálogolására16 fordította. Ezzel a stratégiával szilárd uradalmat 
teremtett, megtöltötte a családi kincstárat, aminek köszönhetően unokái a 
Jagelló királyok egyik hitelezői lesznek. 

Az udvarhoz való közeledését mutatja, hogy részt vett a török elleni 
harcban Hunyadi János oldalán, 1445–1450 között, ezzel a kormányzó bizal-
masává válik,17 s általa Vitéz János váradi püspöknek is.18 Vagyonának, 
Ulászló és a Hunyadi-párthoz való kötődésének köszönhetően fokozatosan 
bekapcsolódott a politikai életbe, mint Békés megye ispánja19 és a váradi 
püspökség kormányzója.20 Ezt a politikai aktivitást örökíti tovább vagyonával 
együtt unokáira. 
 
BAJONI JÁNOS ÉS BAJONI BENEDEK  
Bajoni Benedek politikai tevékenységére és életének első szakaszára azokból 
az oklevelekből következtethetünk, amelyek bátyjával, Jánossal együtt emlí-
tik. A forrásokból jól látszik, hogy a két testvér politikai pályája 1511-től 
1524-ig összefonódott, így Bajoni János életútjának néhány mozzanatát is 
meg kell ismernünk ahhoz, hogy érdemlegesen beszélni tudjunk Benedekről. 

Bajoni Jánost 1499-ben említik először az oklevelek, amikor II. Ulász-
ló színe elé járult, és nova donatió-t kért bihari birtokaira.21 A nova donatió-
nak köszönhetően Bajoni Jánosnak lehetősége nyílt arra, hogy tovább szője az 
elődei által megalapozott kapcsolatokat. Nagyapja, Bajoni István, mint Hu-
nyadi familiárisa, és mint I. Ulászló támogatója kapcsolatot teremtett a család 
és a királyi udvar között, amelyet István nevű fia, mint Mátyás diplomatája 
mélyített el, jó alapot teremtve ezzel unokaöccsének, Jánosnak arra, hogy 
látogatása során családja és annak tettei ismerősen csengjenek a királyi ud-
varban. 

Bajoni János a családi „hírnévnek” köszönhetően megismerkedett 
Werbőczy Istvánnal, akinek a barátsága révén bekerült Szapolyai János leg-
bensőbb körébe. Ismeretséget kötve így Szobi Mihállyal,22 györgyi Bodó 

                                                           
15 HAAN  Lajos–ZSILINSZKY Mihály: Békés megyei oklevéltár számos hazánk beltörténetére vonatkozó 
adatokkal. Budapest, 1877. 76–77. 38. sz. okl. 
16 Károlyi oklevéltár, 2 . 299–300. CLXXVII. sz. okl. 
17 MÓDY Gy. 1992. 34. 
18 BUNYITAY  Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig (CD–ROM). Nagyvárad, 
1883. 
19 ENGEL P. 2001. 
20 MÓDY Gy. 1992. 34. 
21 Uo. 39. 
22 Szobi Mihály Hont vármegye ispánja (1506), 1516-ban királyi tanácsi választott assessor, ország-
gyűlési követ, országos, azaz választott rendi kincstartó (1521), a köznemesség, azaz a Szapolyai-párt 
vezetőembere volt. KUBINYI  András: A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik) In: Tanulmányok 
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Ferenccel (1510–1527).23 Utóbbival kötött ismeretségnek köszönhetően, öcs-
cse, Benedek elnyerte Bodó Ferenc leányának, Annának, az ország egyik 
legvagyonosabb leányának kezét.24 Ezzel a házassággal nem csak a családi 
kapcsolatháló terebélyesedett, hanem maga az uradalom is. Így Bajoni János 
az 1505-ös rákosi gyűlésen, mint Bihar megye követe jelent meg.25 A gyűlé-
sen a többi köznemeshez hasonlóan ő is Szapolyai Jánoshoz közeledett. 

A Werbőczy–Bajoni „barátság” előnyeit a Werbőczy által Bajoni Já-
nosnak írt levél érzékelteti, akitől kölcsönkért először 50, majd újabb 150 
forintot. Biztosítékként zálogul kötötte le Bihar megyében lévő Hodos és 
Varsány falvakban lévő részeit, valamint Kovácsi és Domoszló pusztabirtoka-
it.26 Valószínű, hogy Werbőczy az adósságot nem tudta kiegyenlíteni, ezért 
1517-ben, amikor ténylegesen az övéi lettek a birtokok, átengedte Bajoninak. 
Az említett levélben Werbőczy egregius-ként szólította meg Bajoni Jánost. Ez 
arra utal, hogy Bajoni János kiemelkedett az egyszerű középbirtokosok közül, 
és a nobilis címet elhagyva, bekerült az előkelők, az egregiusok közé. Felte-
hetően Werbőczy közbenjárásának köszönhető, hogy Bajoni János nem csak a 
váradi püspökség, hanem Bihar vármegye jövedelmeinek is kezelője lett,27 
ezáltal a kincstári személyzet tagjává vált,28 így munkájáért cserében részesült 
az általa beszedett állami jövedelmekből,29 tovább gyarapítva ezzel a családi 
vagyont. A megszerzett vagyont, nagyapja példáját követve, birtokzálogolá-
sokba fektette.30 

Az 1514. évi parasztháború során a feldühödött parasztok megtámad-
ták a bajoni udvarházat. (Barta Gábor szerint Bajoni Benedek ekkor már nem 

                                                                                                                                    
Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk. BESSENYEI József–HORVÁTH Zita–TÓTH Péter. 
Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, 2004. (Studia Miskolcinensia; 5.) 251. FÓGEL József: II. Lajos 
udvartartása (1516–1526). Budapest, 1917. 37. 
23 ENGEL P. 2001. Györgyi Bodó Ferenc Szobi Mihállyal együtt II. Ulászló uralkodás alatt királyi 
ülnökként jelen volt a királyi tanácsba. KUBINYI  András: A királyi tanács köznemesi ülnökei a Jagel-
ló-korban. Mályusz Elemér Emlékkönyv. Szerk.: FÜGEDI Erik–H. BALÁZS Éva–MAKSAY  Ferenc. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 262. Bodó végvári katonaként, hol Szapolyai vajda szolgálatában, 
hol a királyi végvár várnagyaként harcolt a török ellen. Politikai súlyát mutatja, hogy a hatvani or-
szággyűlésen a nemesség horvát bánná akarta választani. KUBINYI  András: A középbirtokos nemesség 
Mohács előestéjén In: Magyarország társadalma a török kiűzésének idején. Szerk. SZVIRCSEK Ferenc. 
Salgótarján, 1984. (Discussiones Neogradienses, 1.) 6–7. 
24 Károlyi oklevéltár, 3. 13–14. 
25 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) DL 39335 
26 Károlyi oklevéltár, 3. 91–92. LV. sz. okl., FRAKNÓI Vilmos: Werbőczy István kiadatlan levelei és 
egy országgyűlési beszéde, 1513–1526. Magyar Történelmi Tár, 1877. 23. sz. 127–128. 
27 Károlyi oklevéltár, 3. 15. 1517-ben a váradi püspök Perényi Ferenc volt. Bunyitay V. 1883.  
28 KUBINYI  András: A kincstári személyzet a XV. század második felében. In: Mátyás király (1458–
1490). Szerk. BARTA Gábor, Akadémiai Kiadó, Bp. 1990. 75. 
29 Uo. 64. 
30 HAAN  L.–ZSILINSZKY M. 1877. 122–123. 
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tartózkodott otthon, mert az úri csapatokhoz csatlakozva Várad mellett harcolt 
a parasztok ellen. A csatáról szóló beszámolók alapján Barta Gábor Bajoni 
Benedeket királyi familiárisnak nevezi31 Glésán Miklóssal32 együtt.) A felke-
lők orvosolni szerették volna „fájdalmaikat”, így a Bajoni kúriából például 
tálakat, tányérokat, arany és ezüst készleteket hordtak szét,33 de a családi 
levéltárat sem kímélték! Ugyanis 1515-ben Bihar megye alispánjai Ártándi 
Pál és Szepessy János bizonyítják, hogy Bajoni János és Benedek valamennyi 
oklevele az utolsó lázadás során egyrészt széttépetett, szétmarcangoltatott, 
másrészt pedig hamuvá égett. Az oklevél további része azért is érdekes, mert 
más tintával és írással be van toldva az, hogy „conflagrata fuisse”. Valamint 
– „nonnullos vero ex eisdem inter sese distribuisse” – a levelek egy részét 
szétosztották. Majd a levél azzal zárul, hogy az elmondottakat az uralkodó 
megerősíti, illetve rendezi azt a tartozást, amivel a Bajoni fivéreknek tartozott 
a hozzápártolásért.34 Ez az oklevél igazolja, hogy a Bajoniak Mátyás király 
halálát követően a trónért folytatott harc során II. Ulászlót támogatták, és ezt 
a támogatást hálálta meg az uralkodó azzal, hogy az elveszített oklevelek 
helyett újat állítatott ki a Bajoniak részére. Az uralkodóval kialakított jó kap-
csolat a Bajoniaknak nem csak elveszett okleveleik pótlását tette lehetővé, 
hanem azt is, hogy szembeszálljanak Bélteki Drágffy Jánossal.35 
 

BAJONI BENEDEK 
1524-ben a részben Heves, részben Szabolcs megyében fekvő Egyek és a 
hozzá tartozó részek birtokba vételekor36 Bajoni János már nem élt.37 Az 

                                                           
31 BARTA Gábor–FEKETE NAGY Antal: Parasztháború 1514-ben. Gondolat, Budapest. 1973. 182. 
32 Velikemelléki Glésán Miklós 1503-ban Szentgyörgyi Péter országbíró familiájához tartozott, amel-
lett Bakócz Tamástól is jelentős kölcsönt kapott. Werbőczyvel, akkor Szentgyörgyi ítélőmesterével 
kötött barátsága vitte a „köznemesi párt”-ba. Az eredetileg Pozsega megyei birtokos 1518-ban, mint 
Pest megye követe került a kúriai ülnökök közé. BÓNIS György: A személynök és bírótársai a Jagellók 
korában. Századok, 1969. 1. sz. 21., FEKETE NAGY Antal–BORSA Iván: A Balassa család levéltára 
1193–1526. Budapest, 1990. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai, 2. Forráskiadványok, 18.) 185–
186. 511. sz. okl. 194–195. 537. sz. okl., Tanulmányok Werbőczy Istvánról–Studien über István 
Werbőczy. Szerk. HAMZA  Gábor. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 77. 
33 SOLYMOSI László–ÉRSZEGI Géza: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno 
MDXIV,.Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 201–202. 173. sz. okl. 
34 IVÁNYI  Béla: Oklevelek az 1514. évi pórlázadás történetéhez. Történelmi tár, 1904. 2. sz. 235–236. 
XV. sz. okl. 
35 Károlyi oklevéltár, 3. 97. LX. sz. okl. Bélteki Drágffy János 1507-től kezdve báró, Középszolnok és 
Kraszna főispánja, majd királyi főpohárnok, főtárnokmester, az 1525-ös hatvani diétán országbíró, a 
mohácsi síkon a török elleni harcban életét veszti. FÓGEL J. 1917. 34–35. 
36 MÓDY György: Egyek a török hódoltság koráig In: A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, 4. Szerk. 
NYAKAS Miklós. Hajdúböszörmény, 1980. 179–195. 
37 ENGEL P. 2001. 
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oklevél csak Benedeket említi, így valószínű, hogy ekkor kezdődött el Bene-
dek önálló politikai karrierje. 

Az egyeki részek megszerzését követően Benedeket II. Lajos király 
megfosztotta Békés megyei dancsházi részbirtokától, mivel hálátlanná vált 
irányában.38 Az oklevelet 1525-ben állították ki. Közvetlenül a mohácsi csata 
előtt egy évvel. 

Az 1520-as éveket két egymással szemben álló csoportosulás harca jel-
lemezte. Azonban nem beszélhetünk két „pártról”: udvari, azaz Habsburg és 
nemzeti, azaz Szapolyai-pártról. Létezett egy „udvari” csoportosulás (Mária 
és Szalkai), amely azonban nem volt azonos a Habsburg-irányzattal annak 
ellenére, hogy néha együtt működött a Habsburg-barátokkal. Semmi esetre 
sem lehet az udvarral összekötni a főleg világi nagyurakból álló csoportot. Az 
arisztokrácia egy része kizárólag saját hatalma megőrzésére gondolt, egyes 
tagjai – időnként – méltóságok elnyerése vagy birtokadományok fejében az 
udvar oldalára álltak, mások a köznemesekkel fogtak össze. A vajda, 
Szapolyai János, az 1520-as években többször változtatta álláspontját, hol az 
udvar oldalán, hol a bárói csoportban, hol a köznemesség mellett találjuk. A 
köznemesség mindvégig szemben állt a nagyúri csoporttal, de nem akart le-
mondani a familiaritás előnyeiről sem, ugyanakkor harcolt az urak érdekeit 
képviselők ellen. Olykor csatlakozott egy ellenzéki nagyúrhoz (Szapolyai), 
máskor pedig a király mellé állt.39 A Bajoni testvérpár az 1520-as években 
Werbőczy Istvánnal együtt Szapolyai János legbuzgóbb hívei közé tartoztak. 
1525. május 7-én Rákos mezején gyűlt össze az országgyűlés. A rákosi hatá-
rozatok közül a leglényegesebb az volt, hogy június 24-re fegyveres ország-
gyűlést hívtak össze Hatvanba. Azonban a rákosi határozatok egyaránt sértet-
ték a király, a püspöki kar és az egész arisztokrácia érdekeit. A király nem 
erősítette meg a törvényt, és megtiltotta a hatvani diéta megtartását.40 A poli-
tikai támadás összehozta az ellenfeleket. Az országgyűlés berekesztése nap-
ján, május 22-én összegyűltek a főpapok és a bárók. A főpapok és a mágná-
sok létrehoztak egy ligát, amely az 1522-hez hasonlóan véd és dacszövetséget 
jelentett a ligán kívül állókkal szemben. Az udvar úgy vélte, hogy az új ligá-
val szemben a fegyveres köznemesség támogatásával tudja megszilárdítani a 
hatalmát. Ezért a király mégis engedélyezte az országgyűlés megtartását, és 
elhatározta, hogy megjelenik rajta. Ebben a helyzetben jutott kulcsszerephez 
az országgyűlés vezérszónoka, Werbőczy. Őt szemelték ki arra, hogy a király 

                                                           
38 HAAN  Lajos: Békés vármegye hajdan, 2. Pest, 1870. 146–147. 
39 ENGEL Pál–KRISTÓ Gyula–KUBINYI  András: Magyarország története 1301–1526. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2005. 386. 
40 Uo. 386. 
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elképzeléseit keresztülvigye. A király ugyanis éles támadást intézet a főpapok 
és a főurak ellen, támadta Szalkait és a vajdát is. Szapolyai ugyanis nem adta 
ki a nála lévő királyi jövedelmeket, és egy örökösödési szerződés alapján 
igényt tartott a hatalmas Újlaki vagyonra.41 Ebből arra a következtetésre jutot-
tam, hogy a király azért nyilvánította hálátlanná Benedeket, mert az nem volt 
hajlandó támogatni, és továbbra is kitartott Szapolyai mellett. Véleményem 
szerint a király büntetése csak „jelképes”, hiszen csak egyetlen részbirtoktól 
fosztotta meg Benedeket, és az oklevél is „ingratus”-nak nevezi, hangsúlyoz-
va, hogy másfelé mutat „bőkezűséget” („guin pocius aliquo munificencie”).42 
Bár jelképesen hűtlenné vált, ennek ellenére 1525-ben – feltehetően testvéré-
től átvett – a váradi püspökség jövedelmének kormányzója lett.43 

A mohácsi vész után Szapolyai várában, Tokajban, október 14-én gyű-
lést tartott. A gyűlésen jelen volt Dóczy János, Perényi Péter és a legtekinté-
lyesebb tiszántúli birtokosok és a birtokos nemesség képviseletében legalább 
tíz vármegye, valamint a városok követei.44 Valószínűleg Benedek, mint ti-
szántúli birtokos, és mint Szapolyai János híve a mohácsi csata és a király 
halála után, felismerve a kínálkozó lehetőséget, megjelent a tokaji gyűlésen,45 
jelezve ezzel, hogy továbbra is támogatja Szapolyait. 

Benedek túlélte a mohácsi vészt és biztosította helyét Szapolyai pártjá-
ban. Apósa azonban nem volt ilyen szerencsés. A Szapolyaihoz mindvégig 
hűséges Bodó Ferencet az 1526-ban Habsburg Ferdinánd emberei elfogták és 
1528-ban a bécsújhelyi börtönben meghalt.46 Így a hatalmas Bodó47–Ráskay 
vagyon48 fiára, Farkasra és leányára, Bajoni Benedeknére szállt, növelve ezzel 
Benedek vagyonát és tekintélyét.49 

Az 1526-os kettős királyválasztást követően az ország két részre sza-
kadt. A trónért folytatott harcok során kezdetben Ferdinánd fölénye érződött. 
Köszönhető mindez annak, hogy 1527-től kezdve egyre többen álltak át Fer-
dinánd oldalára.50 Szapolyai megmaradt embereivel támadást tervez Kassa 
ellen. A terv azonban meghiúsul, így 1528-ban kénytelen elhagyni az orszá-

                                                           
41 Uo. 386–387. 
42 HAAN  L. 1870. 146–147. 
43 Uo. 146. „administrator proventuum ep[iscop]atus eccl[es]ie varadien[sis]”  
44 SINKOVICS István: Magyarország története 1526–1686. In: Magyarország története tíz kötetben. 
Főszerk. PACH Zsigmond Pál. Szerk. R. VÁRKONYI Ágnes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 158. 
45 Károlyi oklevéltár, 3. 16. 
46 MÓDY Gy. 1992. 42. 
47 MAKSAY  F. 2. 1990. 771. Bodó Ferenc birtokai Tolna megyében találhatóak. 
48 Uo. 1101. A Ráskay család birtokai pedig Nógrád megyében voltak. 
49 MÓDY Gy. 1992. 43. 
50 Magyarország története, 3/1. 181. 
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got, lengyel földre, Tarnów várába menekült.51 Géresi Kálmán szerint Bene-
dek Szapolyaival tartott, és majd csak 1528 őszén tértek vissza Magyaror-
szágra.52 1529. május 10-én elindult a török sereg is Konstantinápolyból, 
hogy hazánk területén áthaladva ostrom alá vegye Bécs városát.53 Géresi 
Kálmán szerint Benedek ott volt Szapolyai kíséretében is, amikor 1529. au-
gusztus 18-án, a mohácsi mezőn, az I. Szulejmán előtt hódolatát nyilvánítot-
ta.54 

Szulejmánnak azonban nem sikerült elfoglalnia Bécset, így a szultán 
miután Budán megerősítette Szapolyai Jánost a királyságban, és a magyar 
főurakat engedelmességre intette, kivonult az országból. Ferdinánd várható 
támadásának kivédésére Szulejmán török csapatokat hagyott Budán Szapolyai 
megsegítésére, és ugyancsak Budán maradt Alvisio Gritti is. Miután a török 
kivonult az országból, a két király között ismét kiújult a harc.55 1530. október 
végén Ferdinánd közel 10 ezer fős seregével körül zárta Budát, ahol udvará-
val együtt Szapolyai János is bennrekedt. Ferdinándnak nem sikerült Budát 
bevennie. A harcok során ugyanis Szapolyai nem csak híveinek, de a török 
haderőnek a támogatását is maga mögött tudhatta. Buda sikeres védelme után 
Szapolyai kinevezte Grittit kormányzóvá, amit 1530. december 31-én a fő-
urak elismertek és jóváhagytak.56 Alvise (Lodovico) Gritti a török hadsereg 
egyik hadiszállítója, Ibrahim nagyvezír bizalmasa volt. Szapolyai azért nevez-
te ki Grittit kormányzóvá, hogy a ránehezedő felelősség egy részét át tudja 
hárítani rá. Úgy vélte Gritti pozíciója a Portánál megkönnyítheti az alkudozást 
a török szultánnal, végül a kincstár hitelezőjeként és az akadozó bányaüze-
mek bérlőjeként, mint gazdag kereskedőre is számított. Csak azt nem láthatta 
előre, hogy Gritti magának akarta megszerezni Magyarországot előbb a török 
támogatásával, majd később Bécs és a Porta kölcsönös kijátszásával.57 

Benedek kitartott Szapolyai mellett akkor is, amikor az Ártándy testvé-
reknek a kivégzését követően a királyság tényleges irányítását 1531-ben 
Gritti, mint kormányzó és Szapolyai János legfőbb diplomatája Hieronymus 
Laski, mint erdélyi vajda gyakorolta.58 Tiszántúli birtokosi pozíciójában meg-
erősödve a bihari birtokosok egyik hangadója lett a 1531 márciusától 1532 

                                                           
51 Uo. 185. 
52 Károlyi oklevéltár, 3. 16. 
53 Magyarország története, 3/1. 187–188. 
54 Károlyi oklevéltár, 3. 16. 
55 Magyarország története, 3/1. 181. 
56 Uo. 198–199. 
57 Erdély története, 1. A kezdetektől 1606-ig Szerk. Makkai László–Mócsay András. In: Erdély törté-
nete három kötetben. Főszerk. Köpeczi Béla. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 416. 
58 MÓDY Gy. 1992. 44., Magyarország története, 3/1. 194. 
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márciusáig tartott „királytalan gyűléseken”,59 majd a János királyhoz küldött 
követek egyike.60 

Valószínűleg Bajoni Benedeket az 1532. január 1-én tartott kenesei or-
szággyűlésen választották meg követnek. Ugyanis ezen a gyűlésen a jelen 
levők kijelentették, hogy követeket küldenek mindkét királyhoz, és bizonyí-
tékot kérnek tőlük arra, hogy valóban meg tudják menteni az országot. A 
követküldők a királyok válaszától és cselekedeteitől tették függővé, hogy 
egységesen melyik mellé állnak majd. Így követként Benedek ennek a fel-
adatnak tett eleget, amikor János király elé járult.61 

1532 nyarán Szulejmán szultán újabb hadjáratot indított Bécs ellen. A 
hadjárat során azonban nem a megszokott útvonalon haladt. Hidat veretett a 
Zalán és a Rábán, majd három hét alatt elérte Kőszeg várát, így 100 kilomé-
terre megközelítette Bécset. Kőszeg zálogjogon Ausztriához tartozott. Ferdi-
nánd 1529-ben a dalmát származású Jurisics Miklósnak zálogosította el, aki 
horvát főkapitány volt, és 1530-ban követként járt a Portán. Jurisics látta, 
hogy a török útjába kerülő várak ellenállás nélkül megadták magukat, így ő is 
erre készült, majd amint továbbvonult az ellenség, Bécs alá ment volna, Fer-
dinánd táborába. Azonban a török megállt Kőszeg alatt, így Jurisics a védeke-
zés mellett döntött. Három hétig tartó ostrom után Jurisics vállalta a meghó-
dolást, mire a szultán abbahagyta az ostromot, s tovább vonult Bécs felé.62 
Szulejmán nem mert Bécs alá menni, inkább behatol Alsó-Ausztriába, innen 
azonban szeptember 10-én visszavonul, Stájerországon és Szlavónián át 
igyekszik haza. A váratlan visszavonulás miatt a Kászim vezetésével Alsó-
Ausztriába küldött erős portyázó csapata is magára maradt. A Bécs alatt ösz-
szegyűlt hadak, úgy látszik, elriasztották a szultánt, de valójában egyetlen 
haditettük az volt, hogy Kászim portyázóit megsemmisítették. Így az 1532. 
évi hadjáratba a török nem érte el célját, de Ferdinánd ígérete sem teljesült, 
nem szabadította fel Magyarországot a török szultán hatalma alól. A török 
kivonulása után újból a két király közti megegyezés kérdése került előtérbe, 
melynek eredményeként 1532 végén egy négyhónapos fegyverszüneti 
egyezményt kötöttek meg.63 

A hadjáratot követően János király udvarában erősödött a törökellenes 
hangulat. Gritti megerősödött hatalmának köszönhetően sokan elpártoltak 
János király mellől. Nádasdy Tamás, majd Erdődy Simon és Serédy Gáspár is 
                                                           
59 SZAKÁLY  Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440–1711. Budapest, 1990. 117. 
60 MÓDY Gy. 1992. 44. 
61 Magyarország története, 3/1. 200–201., Magyarország történeti kronológiája, 2. (1526–1848). 
Főszerk. BENDA Kálmán. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 366. 
62 Magyarország története, 3/1. 202. 
63 Uo. 203–204. 
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átállt Ferdinánd táborába.64 Bajoni Benedek az elpártolások ellenére szikla 
szilárdan kitartott János király mellett. Valószínűleg a támogatásban és a 
hűség megerősítésében az is szerepet játszott, hogy az uralkodó Debrecen 
városát és annak minden tartozékát 1532-ben elzálogosította Bajoni Benedek-
nek.65 

Ferdinánd eközben 1532 októberében békeajánlattal küldte Záray Je-
romost Konstantinápolyba. A Porta háborúra készült a perzsák ellen, így ked-
vezően fogadta Ferdinánd követét. A közvetlen tárgyaló, Ibrahim nagyvezér a 
szultán tudomása nélkül állítólag olyan ígéretet is tett neki, hogy Magyaror-
szágot a két király között meg fogják osztani. Záray a megállapodás hírét 
eljuttatta Bécsbe. A megegyezés híre eljutott János királyhoz is, aki ismét 
Grittit küldte a Portára a Habsburg-diplomácia tevékenységének ellensúlyo-
zására. Így egy időre meg tudott szabadulni Grittitől. A Portán Ferdinánd 
követeit most már a megérkezett Grittihez utasították, aki Ibrahim állítólagos 
ígéreteit félreértésnek minősítette, egyúttal kijelentette, hogy a szultán Ma-
gyarországot János királynak adta, és döntésén nem kíván változtatni. De 
hozzátette: Ferdinánd előtt nem zárult be minden lehetőség, mert a szultán őt 
küldi Magyarországra, hogy rendezze a két király közötti ellentétet. Ferdi-
nánd és János viszályát Bécsben igyekeztek összekapcsolni a császár és a 
szultán között a Földközi-tengeren folyó küzdelemmel, így Gritti abban a 
szerepben is tetszelgett, hogy megbízása kiterjed a Porta és V. Károly megbé-
kélésének intézésére is. A szultán ezt elutasította. Ezt követően Gritti pozíció-
ja megrendült a Portán. Még bizonytalanabb lett a helyzete, amikor a szultán 
Ibrahim nagyvezírt 1533 őszén a perzsa háború előkészítésére küldte. Az 
1534-ben megindult hadjárat első nagy sikere, Bagdad elfoglalása, alaposan 
megnövelte a Porta önbizalmát, ezért a császárral és Ferdinánddal egyre ke-
vésbé akart békét kötni. Gritti azonban tovább hitegette Bécset, miközben 
készült a hazatérésre, és hangoztatta, hogy a magyarokat megbízhatatlanságuk 
miatt kíméletlenül meg akarja büntetni.66 

A hazatéréshez azonban pénzre volt szüksége, így 1534 nyarán Kons-
tantinápolyból levelet írt Bajoni Benedeknek, melyben arra kérte, hogy ezer 
forintot fizessen Laskinak. A kölcsön fejében Tetétlen falut kötötte le.67 Laski 
600 forint átvételét elismerte, és a falut Benedek részére le is kötötte. De a 
1535. február 2-án kelt oklevél szerint az adóságot nem Laski fogja kifizetni, 

                                                           
64 Uo. 205. 
65 Károlyi oklevéltár, 3. 187–188. CVI. sz. okl. 
66 Magyarország története, 3/1. 205–206. 
67 Károlyi oklevéltár, 3. 191–192. CIX. sz. okl. 
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hanem János király, mivel ő magára vállalta a vajda tartozását, és biztosította 
Benedek jogait Tetétlen faluban. A falu Bajoni birtok is maradt.68 

A levél megírását követően el is indult, és mintegy 3–4 ezer főnyi se-
reggel jelent meg Erdélyben,69 ahol feltehetően már Laski várta az említett 
összeggel. Itt magához rendelte a nemeseket. A felhívásnak kevesen enge-
delmeskedtek. Legnagyobb ellensége, az ellenzék vezetője, Czibak Imre vé-
dekezésre készült,70 azonban 1534. augusztus 12-én Brassó közelében várat-
lanul meglepték, és meggyilkolták Czibak Imrét, aki váradi püspök volt.71 A 
meggyilkolt Czibak unokaöccse, Patócsy Ferenc népfelkelést hirdetett, majd a 
rendek által választott főkapitány, Kun Gotthárd állt a Gritti ellen induló had 
élére.72 Gritti Medgyes városába menekült. A város polgárai azonban Gritti 
ellen fordultak, így két tűz közé került, János király pedig magára hagyta 
egykori kormányzóját. Gritti betegen került az ellenség táborába, ahol azon-
nal kivégezték.73 Czibak Imre megürült váradi püspöki székét ekkor adomá-
nyozza János király Martinuzzi György (Fráter György) pálos szerzetesnek.74 

1536 és 1537 eseményei újabb bizonyítékát adták, hogy a Magyaror-
szágon egymással szemben álló erők nem bírnak egymással. János király 
1536 eleji erdélyi sikereit az év végén Kassa elfoglalásával tetézte, de ennél 
többet nem tudott felmutatni. I. Ferdinánd 1537-ben indított kettős ellentáma-
dása pedig katasztrófába torkollott. A szüntelen ígérgetések, fenyegetések és 
hadakozás után megtört Ferdinánd makacssága. János pedig már évek óta 
foglalkozott egy, az ország megosztottságát elismerő megegyezés lehetőségé-
vel. Így az alkudozások 1537 végén megindultak és végül 1538. február 24-én 
Nagyváradon megszületett a béke I. János, I. Ferdinánd és V. Károly megbí-
zottai között.75 

A váradi béke pontjaiból csupán azt a részt szeretném kiemelni, ami az 
ország felosztását tárgyalja, mely szerint Szlavóniát, Horvátországot és Dal-
máciát egészében Ferdinánd, Erdélyt viszont János kapta. Magyarországon a 
tényleges helyzet figyelembevételével különbizottság fogja meghúzni a határt 
a két király területe között. Hogy esetleges átpártolások ezt a felosztást meg 
ne bontsák, megtiltották a birtokosok átállását egyik királytól a másikhoz. A 
váradi béke véget kívánt vetni a kettős királyválasztás következményeinek, 

                                                           
68 Uo. 192–193. CX–CXI. sz. okl.  
69 Magyarország története, 3/1. 206. 
70 Uo. 206. 
71 Uo. és Erdély története, 1. 416. 
72 Uo. 
73 Magyarország története, 3/1. 207. 
74 Erdély története, 1. 417. 
75 Uo. 417–418. 
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amelyek közül az egyik a birtokos osztály megoszlása és ingadozása volt. 
Voltak, akik csak egyszer cseréltek urat, és azután kitartottak mellette, de 
voltak, akik többször is átpártoltak, és átállásukat pontos feltételekhez kötöt-
ték, megállapodásukat szerződésben rögzítették. Az átállást a birtokok elhe-
lyezkedése is indokolta. Voltak olyan nagybirtokosok, akinek több megyében 
is voltak birtokaik, így számukra bármilyen felosztással megoldhatatlan volt, 
hogy ugyannak a királynak a területére essenek a birtokai. Ezért a birtokosok 
minden felosztást elleneztek.76 

Benedek még mindig kitart Szapolyai János mellett, és annak legbi-
zalmasabb hívei közé tartozik. Hűségének köszönhetően a bárói elit közelébe 
került. Miután Szapolyai 1539. március 2-án megtartotta esküvőjét I. Zsig-
mond lengyel király leányával, Izabellával, őt bízta meg a királyné udvartar-
tásának főudvarmesteri tisztével,77 majd 1539. július 3-án, Budán kelt okleve-
lében királynéi udvarbírónak nevezi.78 Draskóczy István szerint a 15. század 
elején a bárói címet azok használták, akik országos főméltóságot töltöttek be. 
Az országos főméltóságok közé tartoztak a királynéi udvar főtisztségviselői 
is.79 Benedek a királyné udvartartásának főudvarmestere, valamint a királyné 
udvarbírója volt, még se állíthatom teljes meggyőződéssel, hogy a bárói rend 
tagjává vált volna. Ugyanis azokat, akik ilyen „magas polcra” jutottak, azután 
is nagyságosnak (magnificusnak) szólították, hogy a király felmentette őket 
hivatalukból.80 Források hiányában egyelőre nem bizonyítható, hogy Benedek 
magnificus lett volna. 

1540-ben Szapolyai Erdélybe ment Maylád István és Balassa Imre ösz-
szeesküvésének leverésére, ekkor a királynét és Buda várát Benedekre és 
Pöstyéni Gergely gondjaira bízta.81 Ez volt Szapolyai utolsó intézkedése, 
ugyanis nyáron Erdélyben meghalt.82 

1540 nyarán Benedek politikai karrierje megbicsaklott. Bajoni Bene-
dek mindig hű volt Szapolyai Jánoshoz, és csak annak halála után 1542-ben, 
midőn Werbőczy is meghalt, látjuk Ferdinándhoz közeledni. Ennek a közele-
désnek az oka az, hogy már nem csak Szabolcs, és Bihar megyében fekvő 
birtokait kellett igazgatnia és ellenőriznie, hanem a Ferdinánd uralma alatt 

                                                           
76 Magyarország története, 3/1. 213. 
77 Károlyi oklevéltár, 3. 16. 
78 Uo. 215–216. CXXVIII. sz. okl.–„fidelis nostri egregii Benedicti de Bayon provisoris curie 
serenissime reginalis maiestatis coniugis nostre charissime” 
79 DRASKÓCZY István: A tizenötödik század története. Pannonica, Budapest 2000. 95–96. 
80 Uo. 95–96. 
81 Károlyi oklevéltár, 3. 16. 
82 MÓDY Gy. 1992. 46. 
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fekvő Bodó–Ráskay örökséget is, ami Tolna és Nógrád vármegyében találha-
tó.83 

I. Ferdinándhoz való átállását az 1541. december végén megkötött gya-
lui egyezmény is gyorsította.84 Mielőtt 1542. augusztus elején az erdélyi or-
szággyűlés utólagosan hozzájárult a gyalui egyezményhez, Bajoni Benedek 
már I. Ferdinánd hűséges támogatóinak körébe tartozott. Ezt az I. Ferdinánd 
által május 13-án kiállított oklevél bizonyítja. Ebben a király kegyelmébe 
fogadta; személyére, minden javára nézve oltalmat ígért, de Benedeket csak 
egregius-nak címezte az oklevélben.85 Az egregius megszólítás jelentős pozí-
ció visszaesést jelez, és a ranglétra fokaira való felkapaszkodás az 1540-es 
években nem volt olyan egyszerű, mint Szapolyai uralkodása alatt. Ugyanis a 
Ferdinánd körébe tartozó urak, köztük Héderváry György, megbízhatatlannak 
tartották Benedeket.86 1542 szeptemberében Héderváry György levelet írt 
bátyjához, Lőrinchez, a szentendrei szigeten lévő táborból, melyben a hadi 
készülődésekről írt, és kérte őt, hogy szállítson élelmet a számára. Ebben a 
levélben Héderváry megemlítette Benedeket, akit „mit őlünk és a királyi fel-
ségtől elhúzó” személynek nevezte. Elmondva azt is, hogy Benedek a kösz-
vényére hivatkozva maradt távol a hadi készülődéstől.87 

Ferdinándnak azonban szüksége volt Benedek anyagi támogatására, 
mert a tiszántúli régió még nem tartozott a fennhatósága alá, és remélte, hogy 
Benedek révén másokat is átcsábíthat Izabella táborából, így nem foglalkozott 
Héderváry véleményével. Ferdinánd 1542. október 17-én kelt egyik levelében 
arra kérte Benedeket, hogy továbbra is segítse és támogassa őt, ugyanúgy, 
ahogy eddig is tette.88 Továbbá, mint az erdélyi részek királyi jövedelmének 
adminisztrátora a Fráter György és a Báthory András által vezetett hadak 
kifizetésére szükséges pénzt a legközelebbi adó rovására szolgáltassa ki, ha ez 
nem lehetséges, előlegezze meg a saját vagyonából.89 A másik levélben pedig 
tudatta az erdélyi rendekkel, hogy a királyi adó beszedésével és kezelésével 
Bajoni Benedeket bízta meg.90 Ferdinánd jól tudta, hogy Benedek személyé-
ben megbízható, népszerű, és különösen a pénzügyekben, adókezelésben 
jártas férfit tudhat maga mellett.91 Természetesen nem szabad feledünk azt a 
                                                           
83 MAKSAY  F. 2. 1990. 771. 1101. 
84 MÓDY Gy. 1992. 46. 
85 Károlyi oklevéltár, 3. 230–231. CXXXVIII. sz. okl. 
86 Héderváry és a Ferdinánd pártján álló urak azért vélekedtek így, mert Benedeket még mindig 
Szapolyai hű emberének tartották, aki annak halála után, Izabellának is hűséget fogadott. 
87 ZÁVODSZKY Levente: A Héderváry-család oklevéltára, 2. Bp. 1922. 128. 79. sz. okl. 
88 Károlyi oklevéltár, 3. 231–232. CXXXIX sz. okl. 
89 Uo. 232–233. CXL sz. okl. 
90 Uo. 233–234. CXLI sz. okl. 
91 Uo. 18. 
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tényt se, hogy Benedek saját jövedelemmel rendelkezett, melynek nagysága 
lehetővé tette, hogy megelőlegezze a hadak kifizetéséhez szükséges pénzt. 
Így vagyonának köszönhetően újra elindult a politikai ranglétrán. 

Miután Ferdinánd kinevezte Benedeket az erdélyi jövedelmek kezelő-
jének, két hónappal később Ferdinánd felajánlotta Fráter Györgynek, hogy az 
erdélyi jövedelmek kezelését továbbra is meghagyhatja Bajoni Benedek fel-
adataként, vagy maga is átveheti. Fráter György azonban Benedek kezén 
hagyta ezt a tisztséget, mivel a derecskei gyűlésen mint kincstári követ jelent 
meg.92 

Benedekkel 1543 júliusában, a derecskei értekezleten93 találkozunk 
utoljára. Jelenlétét kincstári követi tisztsége és derecskei részbirtokossága 
indokolta.94 Ez volt az utolsó közszereplése. 1544–1546 között valószínűleg 
meghalhatott, mert 1547-ben már csak özvegyét, Annát, anyósát és gyerme-
keit említik az oklevelek.95 

Bajoni Benedek azt, hogy nobilisből egregius, majd a váradi püspök-
ség jövedelmének kezelője, a királyné udvartartásának főudvarmesteri tisztje, 
a királyné udvarbírója, és egy lélegzetvételnyi időre köznemes létére a bárói 
elit közelébe kerülhetett, annak köszönhette, hogy nagyapai örökségét ügye-
sen kamatoztatva előbb testvére révén Werbőczy barátja, majd Bodó Anna 
férje, Szapolyai és Gritti hitelezője volt. Bár 1542-ben politikai karrierje 

                                                           
92 Uo. 
93 1543. augusztus 1-én Fráter György részgyűlést tartott Derecskén a tisztántúli rendek számára. 
Javaslatára a megjelentek elhatározták, hogy a szultán jóakaratának elnyerésére hűségnyilatkozatot és 
élelmiszert küldenek a török táborba. Kronológia. 376. 
94 KÁROLYI Árpád: Fráter György levelezése és egyéb őt illető iratok: 3. közlemény. Történelmi Tár, 
1879. 2. sz. 323–327. LXX–VIII. sz. okl. 
95 Károlyi oklevéltár, 3. 18. 



BAJONI BENEDEK – EGY BIHARI KÖZNEMES POLITIKAI PÁLYÁJA… 
 

285

megbicsaklik, mégis vagyona, a pénzügyek és az adóügyek kezeléséhez való 
jó érzéke miatt Ferdinánd is oltalmába fogadta, így mint kincstári követ, és 
tekintélyes földesúr köszönt el az evilági halandó élettől maga után hagyva 
jelentős vagyonát, és kiterjedt uradalmát. 



 
 
Riskó Marianna 

CHIRA SÁNDOR, A TÖRETLEN HIT Ű PÜSPÖK ÉLETÚTJA . 
AVAGY : KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ -E A TANÚSÁGTEVŐ ÉLET? 

 
A 20. századi impériumváltások komoly társadalompolitikai változásokat 
eredményeztek az ezeréves anyaországtól elszakított Kárpátalján is, amelyek 
a térség történelmi egyházai számára is radikális fordulatot jelentettek. E 
véres század különösen a legnagyobb lélekszámú felekezete, a Munkácsi 
Görög Katolikus Egyházmegye számára vált szenvedéstörténete századává. A 
Trianon okozta elszakítottság szétdaraboltságot is jelentett, az egyházmegye 
strukturális és területi csökkenését. A csehszlovák éra nehéz fenyegetettséget 
hozott magával, majd az újabb háború alatti rövid visszarendeződés után a 
legfőbb csapást, az egyház működésének teljes ellehetetlenítését, a fizikai 
megsemmisítést és a földalatti létre váltást a szovjet megszállás, illetve a 
szovjethatalom végleges berendezkedése jelentette. 

Hogy milyen veszteségek érték közben az egyházat, illetve ezzel pár-
huzamosan milyen szellemi gazdagodás, azt mára az egyházmegye nyolcvan 
vértanúja jelzi, akik boldoggá avatási eljárása 2003.december 8-án vette kez-
detét. Közöttük az egyházmegye két titkos püspökének eljárása: Orosz Péteré, 
illetve Chira Sándoré. Előbbit orvul lelőtték, a Gulág táborait megjárt Chira 
püspök pedig száműzetésben halt meg. A népi hagyomány, illetve az egyház 
mindkét titkos püspököt egyaránt vértanúként tiszteli. Miért is? Miben rejlik, 
miből táplálkozik az az erő, amely által közösségteremtővé válik akár a be-
börtönzött, avagy a teljesen eszköztelen ember, illetve mennyire megtartó, 
megerősítő lehet a közösség az egyénre nézve? Ezekre keresem a választ, 
Chira Sándor életútját kutatva. 

Élete, mely átíveli a 20. század nagy részét, 1897. január 17-én, a dua-
lizmus kori Monarchiában vette kezdetét, Máramaros vármegye kicsiny falu-
jában, Irhócon, egy görög katolikus papi család elsőszülötteként. Később 
további hét testvér követte. Elemi iskoláit szülőfalujában, illetve a szomszé-
dos Nyéresházán járta ki, majd a Máramarosszigeti Piarista Gimnáziumban 
tette le az érettségit.1„A görög katolikus papok által alapított és fenntartott 
Szent Mihály internátusban olyan szokás dívott, hogy a nagyobb fiúk kiválasz-
tottak egyet a „pacalok”/kisebbek/ közül mintegy pártfogoltként – írja 
Bendász István kanonok, a későbbi paptárs és barát. – Csak később jöttem rá, 
hogy a jó Istennek már akkor különös kegyeltje voltam, mert engem, a kis 

                                                           
1 Chira Sándor a Beregszászi Állami Levéltárban őrzött személyi kartonjából. ЗДА. Ф.21,оп.9. , 
ед.хр. 620. арк.2.  
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elemistát, a VI.-ik gimnazista Chira Sándor fogadott <fiává>. Nemcsak vé-
delmezett a nálam nagyobb duhajok, kötekedők, verekedők ellen, de nevelt is 
[…] Ez az atyáskodása három évig tartott, 1915-ben leérettségizett.”2 

Ezt követően apja nyomdokain az ungvári szemináriumba jelentkezett, 
és Papp Antal püspök, látva kitűnő előmenetelét és igazi rátermettségét, to-
vább küldte a Budapesti Központi Szemináriumba. Teológiai tanulmányai 
(1915–1920) már az első világégés évei is, és püspöke 1920. december 19-én 
– a fiatal klerikus döntése alapján – nőtlenül szenteli fel a Munkácsi Görög 
Katolikus Egyházmegye papjává, alig félévvel a drámai Trianon után.3 

A frissen szentelt atyának mindjárt szembesülnie kellett azzal, hogy az 
otthoni élet társadalom-politikai színpadán váratlanul teljesen új helyzet állt 
elő: hőn szeretett szülőföldje mostantól a frissen alakult Csehszlovákia része. 
Püspöke kezdetben maga mellé rendelte, mégpedig már szentelése előtt, 
1920. nov. 15-től a püspöki levéltár, illetve könyvtár kezelését bízva rá.4 Két 
évvel később azonban mégis kinevezte papi szolgálatra szülőfalujába, illetve 
a szomszédos községbe, pap édesapja közelébe, akinek nem egy paptársához 
hasonlóan kemény küzdelmet kellett folytatnia a csehszlovák állami támoga-
tásban részesülő ortodox egyház erőszakos térnyerésével szemben. Az ifjú 
Sándor atya, rátermettségét bizonyítva, a meghívott bazilita szerzetes papok-
kal együtt széleskörű missziót hirdetet meg, amelynek következtében sikerült 
megakadályozni a hívek végérvényes pálfordulását,5 szülőfalujában a temp-
lom megmaradt katolikusnak, s a kedélyek megnyugodtak. 

Agilis buzgósága láttán 1924-ben püspöke az Ungvári szeminárium 
spirituálisává nevezte ki,6 majd ugyanez évben – már a következő püspök –, 
kinevezte az ungvári szeminárium egyháztörténelem és kánonjog professzo-
rává, valamint az egyházmegyei bíróság tagjává.7 Mély elhivatottsága korsza-
kos változást eredményezett, s a szeminárium lelki élete megújult, elmélyült. 
Odaadó szolgálatát 1930-ban a Szentszék is méltányolta, pápai káplán címmel 
díjazva azt.8 

                                                           
2 BENDÁSZ István: Hetényi Varga Károlyhoz Beregszászból, 1991. február 4-én intézett leveléből. 
Kézirat. Nagyszőlős. Bendász Dániel magánlevéltára. 
3 BENDÁSZ István: A Munkácsi Gör. Kat. Egyházmegye papi katalógusa. Kézirat. Nagyszőlős. 
Bendász Dániel magánlevéltára. 
4 Papp Antal püspök 4100/933.sz., 1920. november 1-én kelt rendelkezése. ЗДА. Ф.21,оп.9. , ед.хр. 
620. арк.36. 
5 Стефан Решетило ЧСВВ. Участь Карпатської Провінції Чина св. Василія Великого в місійнім 
русі на Підкарпатській Руси. Записки ЧСВВ.I./1925/. 2–3. 371–372. 
6 Особны въсти. Душпастырь. Рочникъ: 1./1924. юній/ число 6.306. 
7 Особны въсти. Душпастырь. Рочникъ: 1./1924. новембрій/ число 9. 475. 
8 Папски отличия въ Ужгородъ. Душпастырь. Рочникъ VII./1930. август-септембръ/ число 8-9. 
226. 
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„Alapos, univerzális teológiai tudással rendelkezett. Két generációnak 
volt tanítója és nevelője. Előadásai, órái élményszámba mentek – írják már 
halála után deres hajú egykori tanítványai – kiváló szónok, kristálytiszta jel-
lem, erkölcsi tekintély volt nemcsak tanítványai, papjai, hanem hívei számára 
is.” 9 S mint ilyen az ungvári katedrális kedvenc prédikátorává vált. Nemcsak 
az időseket, hanem a gimnáziumi ifjúságot is a templomba vonzotta, tőlük 
kapva a megtisztelő „Evangélista”  jelzőt is.10 

Komoly leterheltsége mellett Ungváron ő kezdeményezte a börtön fog-
lyok, valamint a kórházi betegek rendszeres látogatását. Lelkes missziója 
nyomán mindkét helyen kápolnát is építettek.11 1925-ben megválasztották a 
Szent Jozafát missziós társaság elnökévé, amihez Marmaggi nuncius is táv-
iratban gratulált.12 E papokat, szerzeteseket és hitoktatókat tömörítő társaság 
Kárpátalja lelki életét volt hivatva felpezsdíteni, falvanként missziókat, illetve 
missziós kurzusokat, papi és értelmiségi rekollekciókat szervezve. 

Odaadó szolgálatáért Gebé püspök 1930-ban a püspöki hivatal tanács-
adójává választotta,13 két évvel később az egyházmegye héttagú 
székeskáptalana kanonokává nevezte ki,14 majd a káptalan javaslatára a sze-
minárium rektorává. 

Ilyen minőségében érte őt az I. Bécsi döntés határozata, illetve Ungvár 
visszakerülése Magyarországhoz. Mivel a Keresztény Néppárt, melynek, 
püspöki bíztatásra, 1924–1936 között Chira Sándor is tagja volt, ukrán nacio-
nalista pártnak minősült, a magyar hatóságok a kanonokot óvatosságból házi 
őrizet alá helyezték.15Utóbbi ugyan csak egy napig tartott, ám a hatósági meg-
figyelés egészen 1942-ig tartott.16 Egyelőre nem világos, van-e összefüggés a 
megfigyelés megszűnése és a pápai kitüntetés között, ugyanis XII. Pius pápa 
1943 elején Chira Sándor kanonok sokoldalú szolgálatát pápai prelátusi cím-
mel díjazta.17 

                                                           
9 Ungvár, 1984. jún. 26-án, Chira S. halálának egy éves évfordulója alkalmából kelt, belső használatú 
egyházmegyei nekrológ. Kézirat. Budapest. Puskás László levéltára. 
10 Vaszkó András 2004 februárjában kelt vallomása. Kézirat. Budapest. Puskás László levéltára. 
11 Каплиця въ вязницъ Ужгородской. Благовъсникъ. Рочникъ IX. /март 1929/ число 3. 48. - 
А.Пекар, OSBM. Епископ Александер Хира. Раб божий. Издательский Союз. Питсбург. 1988. 3. 
12 Разны въсти. Душпастырь. Рочникъ: II.1925.Май. число 5. с.241. 
13 Персональны въсти. Душпастырь. Рочникъ VII./1930. aприлій/ число 4. 108. 
14 Папски отличия въ Ужгородъ. Душпастырь. Рочникъ: VII /1930. августъ-септембръ/ число 8-
9. 226. 
15 Chira Sándor vallomása Ungváron, 1949. február 15-én kelt kihallgatási jegyzőkönyvből./R.M. 
fordítása/ – ЗДА. Ф. 2558. оп. 1, ед.хр. 5392. арк. 23. 
16 Uo. 
17 Archivio storico della Congregazione per le Chiese Orientale. Roma. Fondo: Mons. Chira. prot. 
6039. (A javítottban Rövid kivonat van!) Másolat. Budapest. Puskás László levéltára. 
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Alig másfél évvel később, a szovjet megszállás utáni feszült időben, a 
frissen felszentelt Romzsa Tódor püspök Chira kanonokot vikáriusává válasz-
totta.18Majd rövidesen, az orosz katonai hatalom gátlástalan stílusgyakorlata 
láttán, a püspök megfelelő csatornákon keresztül jelezte Rómába, hogy tekin-
tettel a helyzet komoly fenyegetettségére a munkácsi egyházmegyének szük-
sége lesz rejtett, támadhatatlan püspökre is.19Így a Szentszék tudtával és meg-
hatalmazásával 1945. december 30-án került sor Chira Sándor titkos 
püspökké szentelésére, amiről sokáig még az egyházmegyés papság sem érte-
sülhetett. 

 

 
 

1. kép 
Chira Sándor 1970-es években 

 
Kárpátalján ugyanis ekkor már teljes gőzzel ment a kommunista rend-

csinálás, a papság letartóztatása, elítéltetése, nem egy esetben, börtönben való 
meggyilkolása.20A távlati cél eléréséhez, Kárpátalja, mint fontos stratégiai 
térség beolvasztásához a szovjet birodalomba mihamarabb meg kellett szün-
tetni a nyugati orientáltságot. Ennek egyik fontos eszköze volt a Munkácsi 
Görög Katolikus Egyházmegye a pravoszláviába való beterelése. Mivel a 

                                                           
18 Бендас, C.–Бендас, Д. 1999. 260. 
19 Archivio storico della Congregazione per le Chiese Orientale. Fondo. Mons. Chira.prot.275/43. 
20 Riskó Marianna. A Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház története 1944-től a legalitás visszanyeré-
séig a visszaemlékezések tükrében. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Regnum), 1995. 1–2. sz. 184. 
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megfélemlítő intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt, s két éven át 
a görög papság inkább vállalta a vértanúságot, mint a hitehagyást, a szovjet 
államhatalom radikálisabb módszerhez nyúlt. 1947. október 27-én orvtáma-
dás érte az egyházmegye látható fejét, az azóta boldoggá avatott Romzsa 
Tódort.  A megjátszott és félresikeredett autóbalesetet követően az NKVD 
bérencei már biztosra mentek, és november 1-én a már gyógyulófélben lévő 
Romzsa püspökkel halálos mérget lélegeztettek be.21 

Ezt követően a nyílt támadás sem késett soká: papok letartóztatása, 
koncepciós perek, elítéltetések. 1949 elején a Munkácsi Egyházmegyét vég-
leg felszámolták, hatóságilag törvényen kívül helyezték, a katedrálist s az 
egyház minden ingatlanát elvették. 

Chira Sándor közben néma elszántsággal várt. Tudta: Romzsa püspök 
vértanúhalálával neki a Gulágot is ki kell (!) bírnia. Sztálin pribékjei azonban 
nem siettek letartóztatásával. Mindenáron meg akarták dolgozni, rábírni az 
együttműködésre. De miután minden próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult, 
1949. február 10-én letartóztatták.22 Az NKVD ungvári, lembergi majd kijevi 
börtöneiben a több hónapos kimerítő és jobbára éjszakai kihallgatások után 
ugyanazon év augusztusában 25 évi szibériai kényszermunkára ítélték. 52 
éves volt ekkor. 

Elítéltetését 17 évvel később így említi egyik levelében: „Amikor kö-
zölték a vádlevelemet, hogy „mint aktív misszionárius évtizedeken át a 
katholicizmust propagálta, a hívek lelkében elmélyítette s bennük még /az/ 
államfordulat után is tovább fenntartani igyekezett” – én visszatérvén a cel-
lámba letérdelve mondtam hálát ezért a fönséges „vádért”, azért, hogy ezért 
a <dicső> <vétkemért> 25 évi rabságra ítéltek.”23 

A szibériai Bajkál-tó közelében lévő szénbányában, majd a még távo-
labbi kemerovói, végül az omszki munkatáborokban töltött évek után 1956. 
szeptember 6-án 24 Chira Sándor amnesztiával hazatérhetett szülőfalujába. Az 
alattomos lesben állás természetesen folytatódott. Ennek ellenére 1956. no-
vember 7-én, Ungváron Sándor atya először élt püspöki joghatóságával, s a 
legmélyebb titokban 4 kispapot szentelt a mély illegalitásba kényszerült egy-
házmegyéje számára.25 Romzsa Tódor utolsó, 1947-ben végzett publikus 
papszentelése óta az egyházmegyében ez volt az első újabb papszentelés. Két 

                                                           
21 Uo. 184–185. 
22 Chira Sándor vizsgálati anyaga. ЗДА/ Ф. 2558. оп. 1, ед.хр. 5392. арк. 3. 
23 Chira Sándor Stec Andreához Karagandában, 1964. jan.30-án kelt leveléből. A Munkácsi Görög 
Katolikus Egyház Levéltára. /rendezés alatt/ 
24 А.Пекар, OSBM. Епископ Александер Хира. Раб божий. 7. 
25 Бендас, C.–Бендас, Д. 1999. 263. 
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hónappal később Irhócon, családi körben csapott le rá a KGB,26miután öt évre 
kitiltották Ukrajna területéről, illetve száműzték Kazahsztánba, karagandai 
kényszerlakhelyre.27 

E drámai múltú települést a száműzött volgai németek ezrei, majd a 
kazah pusztai lágerekből 1955 után szabadult litván, ukrán, német, lengyel 
nemzetiségű politikai foglyok építették. Nem véletlen, hogy a száműzött püs-
pök „ezrek könnyeitől öntözött és a holtak csontjaival megszentelt föld”- nek 
nevezi e földet. „Élő virág itten kevés. – írja haza – Nálunk csak por és sár, 
szél és hófergeteg terem, mintha csak a számtalan ezer honfosztott sorstársam 
és jeltelen halottjaink könnyei perzselték volna ki az erdőket, mezőket, virágos 
réteket s az elvesztett szabadság gyászlepedőjén a csúf fekete kőszenet ter-
mik.”28 

Az első hónapokat Sándor atya a száműzött ukrán görög katolikusok 
között töltötte, megosztva híveivel az igen szegény, földbe ásott kunyhók 
világát, illetve felvállalva lelki szolgálatukat. Nem sokkal később a deportált 
németek fedezték fel örömmel a „páter” kiváló német tudását, s az egyik csa-
lád mindjárt magához is vette. Mivel az ukrán hívek között több görög pap is 
működött, a németek és lengyelek voltak rosszabbul ellátva, Chira püspök 
főleg az utóbbiak lelki szolgálatát látta el. 

Leveleiből derül ki, hogy száműzetésének első éveiben főleg nem az 
éjjeli razziák, kihallgatások vagy beszámoltatások tették próbára, sokkal in-
kább a rettenetes honvágy, de főleg egykori tanítványai aposztáziája (hittaga-
dása). Ekkor fogalmazódik meg, egyrészt, mély hitvallása: „ De Érte! [...]. 
Érte!..Kiért egyedül érdemes élni, és akiért meghalni nyereség! […]  Boldog-
gá tesz az a tudat, hogy Jézussal több vagyok, erősebb – azoknál, akik meg-
alázni, elnyomni akarnak.”29 Illetve, 20 évvel később kelt leveléből derül 
fény arra, számára mi adott további erőt, hogy el tudja viselni a Gulágot s az 
utána következő száműzöttséget. E levelében, melyet a munkácsi egyházme-
gyés papságának ruszin–magyar nyelven írt, érvelését evangéliumi alapokra 
helyezve mindenekelőtt meginti azon papjait, akik tiltakoztak a pravoszláviát 
kezdetben elfogadó, később tőle elforduló paptársak visszafogadása ellen. Az 
egykori megtévedtek megtérése láttán Chira püspök nemcsak örömét fejezi 
ki, hanem bevallja: „Isten segítségéből megígértem, hogy türelemmel viselem 

                                                           
26 Vaszilij Hassal Irholc, 2005. augusztus 6-án készült interjú. Lembergi Egyháztörténeti Intézet 
Levéltára, П -1. Személyi ügyek. Fond iratszám: П–1–1–1784.5 
27 A KGB Ukrajnai Hivatalа „Rifi” fed őnevű titkos akcióját elindító, 1958. január 28-án kelt titkos 
rendeletéből. In: Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 
1939-1987. т.II. Київ.2012. с.174. 
28 Chira Sándor Stec Andreához Karagandában, 1958. szeptember 5-én kelt leveléből. 
29 Chira Sándor Stec Andreához Karagandában, 1961. augusztus 4-én kelt leveléből. 
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a kényszermunkát, hogy önként /is/ száműzetésben maradok, csak hogy Isten 
megadja testvéreimnek és tanítványaimnak a megtérés kegyelmét.”30 

A szülőföldről való kitiltás, illetve száműzetés öt éve 1962-ben járt 
volna le, de a már 1961-ben jelentkező komoly szembaja, a rohamos látás-
csökkenés okán nem kísérelhette meg mindjárt a hazatérést.31Amikor azonban 
némi javulás után 1963 augusztusában végre hazaérkezett, a hatóságok mind-
járt azzal fogadták: vagy azonnal távozik, vagy újra bebörtönzik. A kiutasítás 
azonnali hatályú volt, még szülei sírjához sem hagyták ellátogatni.32 

Így vált Karaganda végső otthonává. 1963-tól a fiatal Hermann család 
vette magához, akik között, igazi családtagként élte le maradék 20 évét.33 
Nyugdíjas kora megváltotta a további kimerítő fizikai munkától, így minden 
erejével a titkos lelkipásztori szolgálatnak élt, miközben a legkisebb megpró-
báltatást is a meggyalázott és föld alá kényszerített Munkácsi Egyházmegyé-
jéért hordozta. 

Ahhoz, hogy püspökként működni is tudjon, papi és püspöki utánpót-
lásról gondoskodhasson, el kellett érnie, hogy legalább látogatóba hazaenged-
jék! Egyik öccse hatósági kérvényezése hozta meg az áttörést. Így a 60-as 
évek végétől, előbb „rokonlátogatás”, később már gyógykezelés címén évente 
egy hónapra34 hazalátogathatott az öt ezer kilométerre lévő Karagandából. 
Ilyenkor került sor a titkos papi összejövetelekre, papszentelésekre,35illetve 
két püspökszentelésre is. Bár levelei tanúsága szerint 1965 óta egészsége 
egyre csak romlott vitalitásán, csupa szív buzdításain odahaza, Ungváron, 
paptársai között ez meg nem látszott. 

Idős szíve ugyanis valósággal megfiatalodott az örömtől. 1977-ben 
Karagandában bő húszévi szívós törekvés után a hatóságok végre bejegyezték 
a római katolikus egyházközséget, illetve engedélyezték, hogy templomot 
emeljenek, amelyet Chira Sándor 1980-ban felszentelt.36 „A lelkesedés fokról 

                                                           
30 Chira Sándor a munkácsi egyházmegyés papsághoz, Karagandában, 1980. május 15-én kelt levelé-
ből. /R. M.fordítása /. In: Юрій Коссей. Помічний єпископ Йосиф Головач і його заслуги. 
Ужгород. 2001. с. 493. 
31 Chira Sándor Stec Andreához Karagandában, 1962. december 12-én kelt leveléből. 
32 Chira Sándor Stec Andreához Karagandában, 1963. augusztus 13-án kelt leveléből. 
33 Hermann Fridolin tanúvallomásából, Painten /Németország/, 2012. október 20-án. 
34 Holovács József segédpüspökkel Onokócon, 1990. május 29-én készült interjú. A Lembergi Egy-
háztörténeti Intézet Levéltára, П-1 Személyi ügyek fond iratszám: П–1–1–1216,4 
35 Haláláig összesen 30–35 papot szentelt a Munkácsi Egyházmegye számára. Бендас, C.–Бендас, Д. 
1999. 263. 
36 Hermann Fridolin tanúvallomása. Painten. 2012. október 20-án. 



CHIRA SÁNDOR, A TÖRETLEN HITŰ PÜSPÖK ÉLETÚTJA… 
 

293

fokra növekszik” – írja haza nagy örömmel – „roppant villanyozó hatással 
van az emberre a fiatalság, igen, a fiatalság lelkes bekapcsolódása.”37 

Mert, akárcsak fiatal papként odahaza Ungváron, itt Karagandában is 
csak úgy vonzotta magához az ifjúságot. Megszenvedett és sugárzó hite meg-
hozta gyümölcsét. Hittanos ifjai között szárba szökkent egy új hajtás, az új 
remény: Jozeph Werth, aki a litvániai papi szemináriumba jelentkezett. Sán-
dor atya temetésén már fiatal káplánként búcsúztatta hőn szeretett tanárát. A 
német, lengyel, ukrán katolikusok által egyaránt sajátjukként kezelt páter 
Alexandert, akiről csak akkor derült ki, hogy püspök volt. Chira Sándor 
ugyanis haláláig megőrizte titkos szentelésének titkát,38 amely megjelölte, 
elkötelezte, s egyben éltette is, tartást adva a legmélyebb börtöni megaláztatá-
sok közepette, illetve száműzetése éveiben. 

Szilárd kitartásának kulcsa ott rejlik már a fiatal pap szentelésekor vá-
lasztott jelmondatában: „Uram, követlek, bárhová is mész!”(Lk 9,57)39 Ezen 
egész életét végig kísérő elköteleződésének nyitját Jozeph Werth, ma már 
novoszibirszki püspök jóvoltából sikerül megérteni, aki készségesen bocsátja 
közszemlére egykori latin tanára s mindmáig mély példaképe egykoron hozzá 
intézett német nyelvű leveleit. De nemcsak azok, hanem Karaganda és Kár-
pátalja-szerte ma is élő kortársai egyöntetű tanúsága szerint Chira püspök 
egész élete a szeretet Istenéről szóló mélységes tanúságtétel volt. Ezért te-
remthetett és hagyhatott maga után – mindkét hazájában – virágzó közösségi 
életet. 

                                                           
37 Chira Sándor a Floridában élő Fedeles Elemérnek Karaganda, 1981. július 1-én kelt leveléből. 
Munkácsi Egyházmegyei Levéltár. 
38 Hermann Fridolin tanúvallomása. Painten. 2012. október 20-án. 
39 Chira Sándor Joseph Werth kispapnak címzett, Karagandában, dátum nélkül kelt leveléből. Novo-
szibirszki Püspöki Levéltár. 
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AZ AMERIKAI FORRADALOM EL ŐSZOBÁJA. 
A NAGY ÉBREDÉSI MOZGALOM HÁTTERE ÚJ ANGLIÁBAN  

 
Az Amerikai történelemmel kapcsolatos történetírásban egyetértés mutatko-
zik a tekintetben, hogy a forradalom előtti legjelentősebb, a gyarmatok ösz-
szességét érintő esemény az úgynevezett Nagy Ébredési Mozgalom1 volt, 
amely az 1600-as évek végére tehető európai megújulási mozgalmak talaján 
állt, és hipotézisem szerint az észak-amerikai brit kolóniák kialakuló nemzeti 
identitása egyik legfontosabb lelki gyökerének tekinthető. 

Tanulmányomban, ennek a mozgalomnak a hátterét szeretném bemu-
tatni Új Anglia területére vonatkoztatva, tekintettel arra, hogy a gyarmatok 
közül itt fejtette ki legnagyobb és legmélyebb hatását. 

Miért támadt fel a lelki megújulásra való igény, az észak-amerikai brit 
gyarmatokon, és ezen belül Új Anglia földjén? Természetesen ennek összetett 
okai voltak, én most azokra a lényeges szempontokra szeretnék rámutatni, 
melyek − a protestantizmust szemlélve az említett időszakban − változtatásra 
késztették azokat, akik szívükön viselték közösségük lelki életét és sorsát. 

„A XVII–XVIII. századbeli európai és amerikai ébredési mozgalmak 
tanítóit három erős indíték ösztönözte áldozatos szolgálatuk betöltésére. Min-
denekelőtt a Bibliában foglalt evangélium egyedülálló értékének a személyes 
felfedezése. Másodszor az egyházi élet kétségbeejtő ellaposodása, mind na-
gyobb elvilágiasodása, valamint a bibliai alapelvektől való nyilvános eltávo-
lodása számos dologban. Harmadszor az újkori racionalizmus és a nyomában 
járó óriási mértékű elhitetlenedés és <negatív erkölcsi forradalom> riasztot-
ta fel őket. Látták ennek gyors térhódítását és azt, hogy a hagyományos egy-
házi tanítás és gyakorlat képtelen megállítani ezt az irányzatot, sőt inkább 
akaratlanul is erősíti, mivel súlyos kritikára ad okot, sokakat elidegenítve a 
vallástól.”2 

Európában, ebben az időszakban elsősorban a német területeken, Ang-
liában, Skóciában és Wales-ben találkozhatunk a protestantizmus megújításá-
ra való törekvésekkel. 

A harmincéves háború (1618–1648) melynek kitörésében vallási, és 
részben politikai okok játszottak közre, súlyos pusztításokat okozott Európá-

                                                           
1 Amikor jelen tanulmányomban a Nagy Ébredési Mozgalomról beszélek, akkor az első, inter-
kolóniális mozgalmat − ezen belül az 1730-as évektől az 1740-es évek közepéig tartó idői szakaszt − 
értem alatta. 
2 VANKÓ Zsuzsa: Jézus Krisztus Apokalipszise, 1. Bibliaiskolák Közössége, Budapest, 174. 
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ban − különösen a német tartományokban − és ismét feléledt a vallási türel-
metlenség. A vallási harcokba belefáradó, és vallás-üldözéseknek kitett sok 
esetben az éhínséggel szembenéző emberek közül egyre többen elhagyták 
Európát és úgy döntöttek, hogy Amerika földjére vándorolnak. 

Melyek voltak azok a legjelentősebb vallási csoportok, amelyek az 
észak-amerikai brit gyarmatokra való utazás és letelepedés mellett döntöttek? 
A teljesség igénye nélkül szeretnék megemlíteni néhányat. 

1624-től hollandok érkeztek az Új Világba, akik ragaszkodtak a Hol-
land Református Egyház tanításaihoz. Svédek is érkeztek Amerika földjére, 
és 1639-től már Lutheránus istentiszteletet tartottak. Megjelent a kvéker 
„mozgalom” is, melynek hívei egyfajta belső, misztikus megvilágosodás 
útján törekedtek megtapasztalni Istent. A massachusettsi hatóságok nagyon 
tartottak tőlük, törvényeket hoztak ellenük, és börtönbüntetésre, megkorbá-
csolásra, deportálásra ítélték ennek a hitnek a követőit, sőt néhány tagját ki is 
végezték. Rövidesen más gyarmatokon, Connecticutban vagy éppen Virgini-
ában is kvéker ellenes törvények születtek. Ki kell emelnünk William Penn 
(1644–1718) személyét, aki Pennsylvaniában letelepítette a sokat üldözött 
kvéker családokat, teljes szabadságot biztosítván hittestvéreinek hitük gyakor-
lásához. 

Azok a német pietista csoportok is itt találtak új otthonra, akik szintén 
a belső megvilágosodás útját követték. Pennsylvania központja lett a német és 
svájci mennonitáknak, de itt telepedtek le a dunkersek is, és ugyancsak itt 
találtak új otthonra a Morva Testvérek Ludwig von Zinzendorf herceg (1700–
1760) vezetésével. Szintén itt telepedtek le a schwenkfeldersek, akiket Euró-
pában mind a katolikusok, mind a protestánsok üldöztek. A német bevándor-
lók közül a legnagyobb lélekszámmal a reformátusok − pfalzi − és lutheránu-
sok érkeztek. 

Fontos megemlítenünk John Wesley (1703–1791) személyét és szolgá-
latát Angliában, aki az Anglikán Egyházon belül hirdette meg a lelki 
megújjúlás szükségességét. „Nem törekedett új egyházat alapítani, célja az 
Anglikán Egyház tagjainak lelki megújítása volt. Tanításában fontos szerepet 
játszott, hogy egy személyes, bensőséges kapcsolatra hívta az embereket Is-
tennel, imádságos,»jámbor« életre késztetve őket. Ugyanakkor szigorú elveket 
vallott az erkölcsi tisztasággal kapcsolatban, és úgy gondolta, hogy a megté-
rés, Isten jelenlétének megtapasztalása az egyén életében elengedhetetlenül 
fontos az igazi »hívői« élethez, azaz szükséges az »újjászületés« Krisztusban. 
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Ezek a tanítások termékeny talajra találtak a 18. századbeli Amerika föld-
jén.”3 

A lelki megújulást sürgető csoportok között szoros kapcsolat állt fent 
„a Metodizmus Angliában, a Moráviai Testvérek Mozgalma német földön, és 
a Nagy Ébredési Mozgalom egy közös úton haladtak a vallási élet megújítá-
sával kapcsolatban, mondhatni, hogy ugyanannak a hatalmas fának a vastag 
ágai voltak.”4 

Annak, hogy ilyen sok vallási csoport letelepedett az észak-amerikai 
brit kolóniákon, egyik következménye az lett, hogy a többségében angol, 
homogén társadalom keveredni kezdett az Európa más területeiről érkezők-
kel, akik megosztották az itt élőkkel lelki megújulásra hívó gondolataikat és 
az európai lelki ébredési tapasztalataikat.5 

Azt, hogy ezek a betelepülő csoportok hatással voltak a gyarmatokon 
élőkre mi sem bizonyítja jobban, hogy sokan az 1720-as években, New Jer-
sey-ben, Theodorus Jacobus Frelinghuysen (1691–1747) által vezetett holland 
reformátusok között zajlott vallási ébredést tekintik a Nagy Ébredési Mozga-
lom kezdetének. 

A Nagy Ébredési Mozgalom egyik lényeges előzménye tehát, az Euró-
pai ébredési mozgalmak hatása a gyarmatokra. Természetesen ehhez szükség 
volt „befogadó” közegre is. 

A lelki megújulásra való felhívás termékeny talajra talált az észak-
amerikai brit gyarmatokon, ugyanis ezt az időszakot a vallási apátia és az 
ebből való kiútkeresés jellemezte. Ez egy másik fontos előzménye és háttere 
volt a Nagy Ébredési Mozgalomnak. Az 1690-es években illetve az 1700-as 
évek elején Massachusetts puritán vezetői két fontos célt igyekeztek megva-
lósítani. Egyrészt minden lehetséges eszközzel megpróbálták megvédeni 
atyáik ősi hitét, másrészt pedig megpróbálták feléleszteni azt. A vallási élet 
„kiüresedésére” már Cotton Mather (1663–1728) is figyelmeztette Új Angliai 
generációjának tagjait, hatalmas munkájában, a Magnalia Christi Americana-
ban (1702).  A vallási élet hanyatlását és így a Nagy Ébredési Mozgalom 
hátterét nem egy adott problémára vezethetjük vissza, hanem abban több 
minden szerepet játszott. 

Egy olyan korszakról beszélünk, amikor számtalan változás érte az 
embereket. A 18. század közepe táján az észak-amerikai brit gyarmatok társa-
                                                           
3 MARSDEN, George M: Religion and American Culture. The Divinity School, Duke University, 1990. 
25. 
4 GAUSTAD, Edwin Scott: The Great Awakening in New England. Gloucester, Massachusetts, 1965. 3. 
5 Az észak-amerikai brit kolóniák vallási helyzetének és a kolóniák lakosságának nemzetiségi összeté-
teléről bővebben lehet olvasni a következő könyvben: GAUSTAD, Edwin Scott: Historical Atlas of 
Religion in America. New York, Harper and Row, 1962. 
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dalmi fejlődése a korábbi, tradicionálisból a modern felé indult el. A gazdasá-
gi változások mellett a lélekszám növekedése is minden korábbi mértéket 
meghaladó volt. Massachusetts lakossága 1650 és 1750 között megtízszere-
ződött, míg Connecticut lakossága ugyanezen időszak alatt közel harmincszo-
rosára duzzadt. Ez a növekedés folyamatos, de különösen az 1720-as évektől 
kezdve szembetűnő a gyarmatokon.6 Ez az egyház számára is kihívást jelen-
tett, és ezt a társadalmi átalakulást − népesség növekedés, gazdasági fejlődés 
− nagyon kevés lelkész kísérte azzal a figyelemmel, hogy ez változást ered-
ményezhet az emberek vallásosságában és az egyházhoz, lelki dolgokhoz való 
viszonyában. Pedig szükség lett volna rá, hiszen Amerika termékeny földjei 
és gazdagsága szinte lenyűgözte az odaérkező bevándorlókat és utódaikat és a 
lelki javak keresése helyett ez elsősorban a materiális javak megszerzésére 
ösztönözte őket. 

Ebben az időszakban nagyon nagy szükség lett volna a lelkészkar ösz-
szefogására, azonban ők sem vagyoni helyzetüket, sem prédikációs stílusukat 
tekintve, bizonyos hitelvekben, sőt még a gyülekezeti renddel kapcsolatos 
véleményekben sem voltak már egységben. A változás, reformáció szüksé-
gességét sokan felismerték ugyan, de ezt elsősorban az egyházzal összefogva 
és az egyház által irányítva képzelték el. A lelkészkar, − amelyet már a koló-
niák történetében a negyedik generációnak tekinthetünk, és többnyire a Yale 
vagy a Harvard iskolapadjaiból került már ki − elsősorban a tekintélyelvűség-
re építette vezető szerepét, amihez sok esetben egyfajta arrogancia is párosult. 
A prédikációs stílusban középutat akartak járni, hogy egyszerre szóljanak a 
„fejhez” és a „szívhez”. Idővel azonban a kongregacionalista gyülekezetek-
ben elterjedtebbé vált a „fejhez” szólás, azaz elsősorban intellektuális szolgá-
latok hangoztak el, melyek nagyon kevéssé érintették meg az emberek érzel-
meit, elsősorban az értelemre próbáltak hatni. Egy sok tekintetben megosztott 
lelkészkar nézett szembe kora kihívásaival.7 

A kor új eszmerendszere, a felvilágosodás, fokozatosan teret nyert a 
kolóniákon is, megkérdőjelezve az egyház addig betöltött szerepét a világban. 
Erre egyfajta válasz volt az a pietista irányzat, melyet Wesley és Jonathan 
Edwards is képviselt. „Míg a felvilágosodás eszmerendszere az okok meglát-
tatása volt, addig a pietizmus, a vallási megújulás mozgalma az emberi szíve-
ket célozta meg, hogy megérezzék Isten jóságát és higgyenek Őbenne. A felvi-
lágosodás emberközpontú volt, és az emberben rejlő nemességre és 

                                                           
6 PURVIS, Thomas L.: Colonial America to 1763. Richard Balkin, 1999, 128–163. 
7 A lelkészkar mélyen gyökerező megosztottságáról kiváló tanulmány olvasható: STOUT, Harry S.: 
The Great Awakening in New England Reconsidered: The New England Clergy, Journal of Social 
History, 7. 1974. 
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bátorságra épített, míg a pietizmus Istenközpontú volt és Isten jóságára és 
erejére épített.”8 Az új eszme hatásának egyik látható következménye az volt, 
hogy már nem a vallási és lelki élet kérdései uralták a közgondolkodást, ha-
nem a politikai és gazdasági kérdések kerültek előtérbe. 

Az elődök merev sokszor rideg szigorúsága, vallásossága nem volt 
vonzó a fiatalok számára, illetve a vallásüldözés megszűnésével sokakban 
csökkent az elhívatottság érzése és a közösség összetartó ereje megbomlott. 
Az egyház megítélését tovább rontotta, hogy a puritán lelkészek egy része 
részt vett az 1692-es Salem-i boszorkányüldözésben.9 

A lelkészkar, amely rémülten vette észre a vallási életben bekövetkező 
hanyatlást egy nagyon sajátos megoldást választott ennek a „problémának” a 
megoldására, az úgynevezett „Fél-utas Szövetséget”, (Half Way Covenant) 
mely később újabb problémák gyökerévé vált. Ez lényegét tekintve, a puritá-
nok egyik legfontosabb tanítását, a szövetségi teológiát érintette, melyet a 
Bibliára felépített tanításként értelmeztek,10 és az észak-amerikai brit gyarma-
tokon elfogadták a kongregacionalisták, a presbiteriánusok, és a baptista kö-
zösségben is sokan vallották. Ennek a szövetségnek három típusa volt, fel-
ölelvén a személyes szférát, a közösségi életet és kiterjedt az egész 
társadalomra, magába foglalva annak politikai és szociális területét is. A Szö-
vetségi teológiai hívei az Ótestamentumot vették alapul, ahol Isten kiválasz-
totta Izraelt, mint látható népét ezen a Földön. „Az Újvilágban a puritánok 
megalapították a <Biblia> nemzetközösséget« azzal a céllal, hogy az újszö-
vetségi ősgyülekezetekhez hasonló tisztaságú közösségeket hozzanak létre. 
Társadalmi, egyben <szent> szövetségek révén fogták össze az egyént, a vá-
rost és a birodalmat, így kívánták létrehozni az istenfélő, puritán társadalmat. 
Nemsokára szinte ugyanazt jelentette a <város> és a <gyülekezet>. Csak a 
teljes jogú egyháztagok élhettek az úrvacsorával, és keresztelhették meg 
gyermekeiket. A teljes tagsággal más kiváltságok is jártak, például a szavaza-
ti jog és a tisztségekre való választhatóság. Új-Anglia lakosai az Újvilág 
Izráelének és az igaz vallás őrzőinek tekintették magukat.”11 

                                                           
8 Gaustad, E. S. 1965. 2–3. 
9 A salemi boszorkányüldözés 1692 elején kezdődött, és mintegy 10 hónapon keresztül tartott. Lásd 
bővebben: DAVIDSON, James West–LYTLE, Mark Hamilton: A tények nyomában, A történelmi ok-
nyomozás művészete, Panem–McGraw-Hill, Budapest, 1995. 5–30. 
10 A legjelentősebb bibliai szakaszok ezzel kapcsolatban: ÉZSAIÁS 42:6., HÓSEÁS 6:7, Zsidókhoz írt 
levél 9: 15–17., RÓMA 8:3., LUKÁCS 22:20. 
11 Amerika Teológusa, Bevezetés Jonathan Edwards -1703-1758- Gondolkodásába. Szerk. FABINY  
Tibor, TÓTH Sára Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerület Hermeneutikai 
Kutatóközpont, Budapest, 2008. 12. 
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Természetesen a választottak gyermekei beletartoztak a kegyelem szö-
vetségébe, ez volt az alapja a gyermekkeresztségnek. A vallási hanyatlásnak 
Új Anglia területén azonban éppen az volt az egyik legfontosabb oka, hogy 
azok, akik gyermekkorukban lettek megkeresztelve, nem tudtak bizonyságot 
tenni „megtérésükről”, Istennel való személyes tapasztalatukról, és életükön 
sem tükröződött az Istenfélelem és a gyülekezetükkel való kapcsolatuk is 
igazán kérdéses volt. Mivel azonban rájuk is kiterjedt a szövetség gondolata 
szüleik révén, így, mint egyháztagok szavazhattak és ugyanakkor vezető 
funkciót is betölthettek a gyarmaton, élhettek az úrvacsorával is megtérési 
tapasztalat vagy szigorú kegyességi élet nélkül is. 

Erre az akkut helyzetre kínált kompromisszumos megoldást a „Fél-utas 
Szövetség”-ként ismert elképzelés, amelyet a massachusetts-i zsinat 1662-ben 
fogadott el. 

Ennek lényege, hogy akiket megkeresztelnek, még nem válnak teljes 
jogú tagjaivá a „látható egyháznak”, csak ha később jó bizonyságot tesznek 
keresztény hitükről és erkölcsös életükről. Ez a feltétele az Úrvacsorával való 
élésnek, a gyülekezet ügyeit érintő szavazati jognak, és a gyülekezetben való 
vezetői tisztségre való jelölésnek. Továbbra is fenntartották, hogy csak a tel-
jes jogú egyháztagok bírhatnak választójoggal Massachusett-ben. Mivel a 
gyarmaton növekedett a nem puritánok számaránya is, újabb probléma merült 
fel, amikor ők is egyháztagságot, és ezzel együtt járó szavazati jogokat is 
követeltek, illetve lehetőséget a politikai életbe való bekapcsolódásba. II. 
Károly (1660 – 1685) elrendelte, hogy a kolóniában lakó anglikánoknak is 
adjanak egyháztagságot és szavazati jogkört. Végül ebben is kompromisszu-
mos megoldás született, a szavazójogot megkapták az anglikán vallású ango-
lok is, az egyháztagságot viszont nem. A „Fél- utas Szövetség” azonban nem 
oldotta meg azokat a problémákat, amelyeket a lelki élet megújításával kap-
csolatban reméltek tőle képviselői, sőt, tovább mélyítette a lelkészkar meg-
osztottságát. 

További jelentős kihívást jelentett a puritánoknak az Anglikán Egyház 
egyértelmű térnyerése Új Anglia földjén. Szemükben az új elképzeléseknek 
és eszméknek − elsősorban a felvilágosodásnak és humanizmusnak − észre-
vehető jele az Anglikán Egyház gyors növekedése volt földjükön, különösen 
Connecticutban.  

Voltak olyan események is Új Anglia területén ezekben az időkben, 
amelyek a vallás felé irányították az emberek figyelmét. Egyrészt egyre gya-
koribbá váltak az elszigetelt, lokálisnak tekinthető ébredési alkalmak, különö-
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sen a határvidéken, másrészt a nagyobb környezeti katasztrófák idején meg-
nőtt a gyülekezetbe járók létszáma.12 

Sokakat Isten felé fordított az a járvány, amely viharként söpört végig 
Új Anglia területén. Amikor 1735-ben a New Hampshire-i Kingstonban né-
hány járványos megbetegedés történt, még senki nem sejtette, hogy Új Anglia 
történelmének addigi legsúlyosabb és legtöbb áldozatot követelő járványával 
néznek szembe. Olyan veszteséget okozott, mely addig még példátlan volt Új 
Anglia történelmében. Több haláleset okozója volt ez a torokgyík járvány, 
mint bármelyik más háború Új Anglia területén a forradalom időszakáig.13 

Önmagában a vallási ébredés nem volt ismeretlen Új Anglia földjén, 
hozzátartozott a puritán vallásossághoz. Az a „lelki földrengés”, amely azon-
ban az első Nagy Ébredési Mozgalom néven vonult be a történelembe, kiter-
jedésében és hatásában megelőzött minden korábbi, lokális ébredési mozgal-
mat, és orvosolni törekedett azokat a problémákat, melyek segítették szárba 
szökkenését. 

 

                                                           
12 Így például 1727. október 29-én egy vasárnap éjjeli földrengés okozott nagy riadalmat Új Angliá-
ban. A következő napon nagyon sokan gyűltek össze a templomokban, és a templomok környékén, 
olyanok, akik egyébként soha nem jártak istentiszteletre. 
13 CAULFIELD , Ernest: A History of the terrible epidemic vulgarly callad the throat distemper as it 
occured in His Majesty’s New England Colonies between 1735 and 1740. Beaumont Medical Club, 
1938. December 9. 219–272. 



 
 
Szabó Tibor 

A HOME /HUME NEMZETSÉG GAZDASÁGI -POLITIKAI 

KAPCSOLATRENDSZERE ÉS ÉRDEKELTSÉGE AZ 1707-ES UNIÓHOZ 

KAPCSOLÓDÓ KÁRPÓTLÁSOKBAN  
 
Az Unióhoz kapcsolódó kárpótlásokról röviden összefoglalva annyit minden-
képpen érdemes elmondani, hogy az Egyesülési Törvény 15. cikkelye értel-
mében az angol parlament közel £400.000-ot ajánlott fel Skóciának, amiért a 
skótok hajlandóak voltak átvállalni az angol államadósság egy részét. Ezeket 
a hiteleket az angolok még az Uniót megelőzően vették fel, hogy megfelelő 
anyagi fedezetet biztosíthassanak a Franciaország ellen folytatott háborúikhoz 
(kilencéves háború, spanyol örökösödési háború). A törvény azt is pontosan 
meghatározta, hogy milyen célokra és milyen sorrendben lehet felhasználni a 
szóban forgó összeget: az angol pénzrendszer átvétele kapcsán anyagi veszte-
séget elszenvedő skót magánszemélyek kárpótlására, a Darien Company nevű 
csődbe ment skót kereskedőtársaság részvényeseinek kárpótlására, a skót 
állammal szemben nem teljesített követelésekkel rendelkező hivatalnokok, 
katonák és egyéb állami alkalmazottak kifizetésére és végezetül a skót ipar 
(elsősorban gyapjútermelés) és halászat felvirágoztatására.1 

Sir David Hume of Crossrigg (1643–1707) főként gazdasági feljegyzé-
seket és családon belüli birtokpereket tartalmazó memoárja (Domestic 
Details) és a skót parlament üléseiről írt naplója (A Diary of the Proceedings 
in the Parliament and Privy Council of Scotland) rendkívül fontos alapforrá-
soknak számítanak az 1707-es angol–skót Uniót és a független Skócia utolsó 
évtizedeit kutató történészek számára. Tekintve, hogy szűkebben vett kutatási 
témámul éppen az Unió kapcsán felmerülő kárpótlások ügyének illetve kora-
beli és későbbi megítélésének vizsgálatát választottam, elkerülhetetlen volt a 
szóban forgó memoár és napló bevonása a kutatásba. 

Már első olvasásra is egyértelművé vált, hogy Sir David Hume of 
Crossrigg (a továbbiakban Crossrigg) mind memoárja, mind parlamenti nap-
lója alapján több szempontból is érdekelt volt a kárpótlások kifizetésében. 
Memoárja tanúsága szerint Orániai Vilmos 1689-ben nevezte ki őt a skót 
legfelsőbb bíróság tagjává, mely hivatalból évi £2000 bevételre tett szert, bár 
nem kapta meg a teljes összeget, mert a fizetések alapját képező állami bevé-
teleket nem tudták maradéktalanul behajtani. Egy másik bírói hivatal folytán 
további £100 éves bevételre volt jogosult, de memoárja tanúsága szerint ezt 
                                                           
1 WHATLEY , Christopher A.: Bought and Sold for English Gold? Explaining the Union of 1707. 
Tuckwell Press. 2001. 101–117. 
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az összeget még az előzőnél is rendszertelenebbül fizették.2 Hivatalai mellett 
£1000 értékben volt részesedése a Darien Company-ban is,3 vagyis Crossrigg 
a Darien Company részvényeseként és az állammal szemben követelésekkel 
rendelkező hivatalnokként is érdekelt volt a kárpótlások kifizetésében. Össze-
hasonlításképpen az unokatestvérével, Robert Home of Crossrigg-gal folyta-
tott hosszú pereskedés után £1080-ot, Charles Hume-mal, Hume 6. grófjával 
(–1706) lefolytatott pere után £770-ot ítélt meg számára a bíróság.4 Vagyis a 
kárpótlásokból akár közel akkora összeget is remélhetett, mint egy-egy sike-
resen megnyert birtokper után. 

 
Részvényes neve összeg 

Alexander Hume, Marchmont grófjának fia £200 
Andrew Home, Marchmont grófjának fia £200 
Sir David Home of Crossrigg £1000 
George Home of Kimmergheme £500 
George Home of Whitfield £500 
Jannet Home, Lady Eccles £100 
Sir John Home of Blackader £1000 
Patrick Hume, Lord Polwarth, később 
Marchmont grófja 

£500 

Patrick Hume, Master of Polwarth, 
Marchmont grófjának fia 

£300 

Összesen £4300 
 

1. táblázat 
A Hume nemzettség érdekeltsége 

a Darien Company-ban
5
 

 
Mindezek ellenére Crossrigg sem memoárjában, sem parlamenti napló-

jában nem említi személyes érintettségét a kárpótlásokat illetően. A parlamen-
ti naplóban pusztán az egyes napokhoz és ülésekhez kapcsolódóan pár soros, 
szinte rutinszerű megjegyzéseket fűz a legfontosabb aktuális eseményekről. 
Memoárja már sokkal több személyes információt tartalmaz, és egyértelműen 
látszik, hogy megírásának egyértelmű célja egyfajta anyagi számadás elkészí-
tése volt, hiszen az 1700. február 3-i nagy edinburghi tűzvész elpusztította 
személyes iratai nagy részét. Bár a skót parlamentnél kérvényezte gazdasági 
                                                           
2 HUME, Sir David of Crossrigg: Domestic Details. April 28, MDCXCVII. – January 29, MDCCVII. 
Ed. STEVENSON, Thomas G. Edinburgh, 1843. 48, 51–52. 
3 Uo. 53. 
4 Uo. 58–60. 
5 A táblázat a The Darien Papers című forrásgyűjteményben található részvényesi lista 374–406. 
oldalain található információk alapján készült. 
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ügyeinek törvényben való rögzítését,6 valószínűleg jobbnak látta afféle bizto-
sítékként egy saját összegzés elkészítését. Ugyanakkor mindkét forrásból 
egyértelműen kiderül, hogy igen kiterjedt családi kapcsolatokkal rendelkezett, 
amelynek kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon rokonai miként vélekedtek a 
kárpótlások kérdésében, illetve, hogy miként is működött ez a skót nemesi 
család, vagy inkább nemzetség az Unió létrejöttének időszakában. 

A The Darien Papers című, a fent nevezett részvénytársaság különféle 
iratait tartalmazó forrásgyűjteményben fellelhető részvényesi listája alapján 
nagyjából pontos képet kaphatunk arról, hogy a Hume nemzetség tagjai közül 
pontosan kik és mekkora összeget fektettek be ebbe a vállalkozásba. Adatai-
kat az alábbi táblázat tartalmazza: 

A részvényesek között kilenc olyan személyt találunk, akik egyértel-
műen a Home/Hume7 nemzetség tagjai voltak, és összesen £4300-tal támo-
gatták a Darien Company vállalkozásait.8 Vagyis egyértelmű, hogy a nem 
Crossrigg volt az egyetlen Hume, aki igényt támaszthatott a kárpótlásból a 
Darien Company részvényesei számára elkülönített összegre. A részvényesi 
listából az is kiderül, hogy bizonyos esetekben egyes családtagok nevei köz-
vetlenül egymás alatt szerepelnek, mint például George Home of 
Kimmergheme (1660–1705) és George Home of Whitfield (–1739) neve,9 
vagy Patrick Hume (1641–1724, a továbbiakban Marchmont) és három fia 
közül Patrick (1664–1709) és Alexander (1675–1740), de közvetlenül az 
utóbbiak neve alatt találjuk Crossrigg nevét is.10 Mindez arra utal, hogy ennél 

                                                           
6 HUME, Sir David of Crossrigg: A Diary of the Proceedings in the Parliament and Privy Council of 
Scotland. May 21, MDCC – March 7, MDCCVII. Ed. HOPE, John. Edinburgh, 1828. 15. 
7 A nemzetség nevének két írásmódja ismert, az egyszerűség kedvéért itt csak a Hume alak szerepel. 
8 A részvényesi listában rajtuk kívül több Hume nevű egyén is szerepel, mivel nemesi előnév egyikük 
esetében sincs feltüntetve nem lehet kétséget kizárólag eldönteni, hogy valóban a család tagjairól van 
szó. 
Példának okáért egy George Home nevű egyén £500-nyi részesedéssel rendelkezett, és egy, a társaság 
irataiban is szereplő igazgatótanácsi gyűlésen Baillie George Home néven szerepel. (The Darien 
Papers, 374) Nevében a baillie [bailie] szó skót városatyát jelent, ami arra utal, hogy városi tisztségvi-
selő lehetett. A memoár alapján egyértelmű, hogy Crossrigg életének korai szakaszában üzleti kapcso-
latban állt Baillie George Hume-mal. 1673-ban Crossrigg egy sörfőzdébe fektetett be, mivel azonban 
az üzlet nem tűnt jövedelmezőnek, eladta részesedését Baillie George Home-nak. Egy évvel később 
ugyan azzal a Baillie George Home-mal és más kereskedőkkel egy hajó résztulajdonosa lett, majd 
ugyanazon okból kifolyólag, mint 1673-ban, ismét eladta részesedését Baillie Home-nak. (Domestic 
Details, 17–18.) Rajta kívül a részvényesek között találjuk még Alexander Hume ügyvédet, illetve egy 
David Hume nevű edinburghi illetőségű egyént, (The Darien Papers, 379, 393) akinek neve mellett a 
„writer” szó szerepel foglalkozásnévként, ami akár ügyvéd voltára is utalhat (a „writer to the signet” 
kifejezés ügyvédet jelöl). 
9 The Darien Papers, 374. 
10 Uo. 393. 



SZABÓ TIBOR 
 

304

a vállalkozásnál, és minden bizonnyal más vállalkozások esetében is, a csa-
ládtagok közösen léptek fel. 

A rokonok többségének szerepvállalása kimerült az összeg kifizetésé-
ben, sőt egyesek még ebben sem tüntették ki magukat. Watt Douglas törté-
nész megvizsgálta Crossrigg egyik unokaöccsének, George Home of 
Kimmergheme-nek (továbbiakban Kimmergheme) a National Archives of 
Scotland-ben található naplóját, melyből kiderül, hogy Kimmergheme azon 
részvényesek közé tartozott, akiket már csak fenyegetéssel tudtak a felajánlott 
összeg éppen aktuális részletének kifizetésére bírni. Nemfizetés esetén ugyan-
is a társaság ellenségének nyilvánították, nevét pedig nyilvánosan kihirdették 
volna.11 Ennek azért lehetett elrettentő hatása, mert a társaságra és tevékeny-
ségeire összenemzeti vállalkozásként tekintettek, vagyis a vállalkozás hátrál-
tatói és ellenségei egyben automatikusan a nemzet ellenségeivé is váltak. 

Kimmergheme-mel ellentétben unokatestvére, vagyis Crossrigg másik 
unokaöccse, Sir John Hume of Blackadder (–1706, a továbbiakban 
Blackadder) a társaság fennállásának első időszakában meglehetősen aktív 
szerepet vállalt a társaság életében, hiszen megtaláljuk az igazgatótanács 
tagjai között.12 Ezen felül tagja volt annak a négytagú küldöttségnek is, ame-
lyet a részvénytársaság azzal a céllal küldött az uralkodóhoz, hogy kérvé-
nyezzék a skót parlament mielőbbi összehívását többek között a társaság 
ügyeinek megtárgyalása végett. A kérelmet mellesleg maga Blackadder ol-
vasta fel.13 (Ugyan ehhez az eseményhez kapcsolódóan 1700. május 24-én a 
skót parlamentben is felszólalt a Darien Company ügyében,14 ugyanakkor a 
későbbiek során úgy tűnik alábbhagyott a táraság ügyei iránt táplált lelkese-
dése. A már említett Watt kutatásai alapján az igazgatótanács gyűlésein is 
csak 1696-ban vett részt.15) 

A források tanúsága szerint Crossrigg mellett a nemzetség más tagjai is 
vállaltak különféle állami (polgári és katonai) hivatalokat, tehát ilyen tekin-
tetben sem ő volt az egyetlen Hume, aki kárpótlásra tarthatott igényt. 
Blackadder 1690-től egészen 1706-ban bekövetkező haláláig Berwickshire 
képviselőjeként vett részt a skót parlament ülésein,16 ahol számos ügyben 
felszólalt, sőt Crossrigg naplója szerint 1700.ban tagja volt a parlament egyik 

                                                           
11 Watt (2006.) 140. 
12 Uo. 264. 
13 The Darian Papers. 283–284. 
14 HUME: A Diary of the Proceedings. 3. 
15 Watt (2006.) p. 266. 
16 FOSTER, Joseph: Members of Parliament, Scotland, Including the Minor Barons, the Commissioners 
for the Shires, and the Commissioners for the Burghs, 1357–1882. On the Basis of the Parliamentary 
Return 1880, with Genealogical and Biographical Notices. Second Edition. London, 1882. 182. 
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bizottságának is.17 Sőt George Lockhart of Carnwath memoárja szerint 
Blackadder az 1704-ben megalakult skót kormányban másodmagával a lord 
of treasury posztját töltötte be.18 

Marchmont politikai pályájáról rendkívül sokat tudunk, egy családtör-
téneti munka összefoglalása alapján a száműzetéséből Orániai Vilmossal 
visszatérő Marchmont 1690-ben lett a Privy Council tagja és családja örökle-
tesen megkapta a Lord Polwarth címet. 1696–1702 között Lord Chancellor of 
Scotland-ként tagja volt a skót kormánynak, majd 1697-ben kapta meg a 
Marchmont grófja címet. Vilmos király megbízásából 1698-ban, Anne ki-
rálynő megbízásából 1702-ben a Lord High Commissioner tisztséget viselve a 
skót uralkodó megbízottjaként vezette a parlament üléseit és járt el az uralko-
dók nevében.19 Hivatali teendői ellátása rendkívül komoly összegeket emész-
tett fel, és bár évjáradékot is kapott az uralkodótól, 1702 novembere és 1703 
februárja között négy levelet is küldött egyik éppen Londonban tartózkodó 
fiának, Andrew-nak (1676–1730), hogy próbálja meg kieszközölni az uralko-
dótól a neki járó összegek kifizetését, melyek teljes összege ekkorra már az 
£1200-ot is meghaladta. Ugyanerről panaszkodik egy 1706. február 21-ei 
keltezésű levelében,20 vagyis kérelmei addig nem találtak meghallgatásra. 

Marchmont-hoz hasonlóan fiai, akik mindnyájan a Darien Company 
részvényesei is voltak, ugyancsak számos hivatalt töltöttek be. Elsőszülött fia, 
Patrick, Master és később Lord Polwarth (a továbbiakban Polwarth) egy, a 
királynőnek címzett 1707. február 1-ei keltezésű levél tanúsága szerint hosszú 
éveken át szolgált a skót lovasság alezredeseként Hollandiában és Skóciában 
egyaránt. Ebben a levélben Marchmont arra kéri a királynőt, hogy nevezze ki 
fiát annak a katonai egységnek az ezredesévé, amelyben fia szolgálatát teljesí-
tette.21 Másodszülött fia, Alexander (a továbbiakban Cessnock) 1698–1702 
között parlamenti képviselő volt, 1704-ben Lord Cessnock néven lett 
Crossrigg-hoz hasonlóan a legfelső bíróság tagjává nevezték ki,22 majd 1706-
ban Blackadder halálát követően őt választották meg Berwickshire parlamenti 

                                                           
17 HUME: A Diary of the Proceedings. 4, 87. 
18 LOCKHART, Sir George of Carnwath: The Lockhart Papers: Containing Memoirs and 
Commentaries upon the Affairs of Scotland from 1702 to 1715. Vol. I. Ed. AUFRERE, Anthony. Lon-
don, 1817. 107. 
19 WARRENDER, Julain Margaret Maitland: Marchmont and the Humes of Polwarth. W. Blackwood & 
Sons. London, 1894. 42. 
20 A Selection from the Papers of the Earls of Marchmont: Illustrative of Events from 1685–1750. Vol. 
III. Ed. ROSE, George Henry. London, 1831. 255–262, 302. 
21 Uo. 320-321. 
22 FOSTER, J. 1882. 45. 
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képviselőjévé.23 Harmadik fia, Andrew 1700–1707 között foglalt helyet a 
parlamenti képviselők között.24 

Fontos említést tenni Marchmont két vejéről, ugyanis a kárpótlások 
kapcsán is fontos szerepet játszottak. Egyikük, James Sandilands (–1753), 
avagy Lord Torphichen (a továbbiakban Torphichen) sógorához, Polwarth-
hoz hasonlóan éveken át lovassági tisztként szolgálta Anne királynőt a konti-
nensen folytatott háborúban.25 Marchmont másik vejét, Sir George Baillie of 
Jerwishwood-ot (1664–1738, a továbbiakban Jervishwood) megtaláljuk a 
Darien Company részvényesei között,26 1704–1705 között treasurer deputy-
ként a kormány egyik tagja,27 1691–1707 között pedig parlamenti képviselő 
volt.28 Jervishwood sógorával, Cessnock-kal együtt tagja volt a kárpótlások 
ügyének kivizsgálásával megbízott parlamenti bizottságnak, és Marchmont 
egyik levelében arra utal, hogy a bizottság egyes tagjaival ellentétben fia és 
veje rendszeresen látogatták az üléseket.29 Vagyis Crossrigg mellett a család 
számos tagja ugyancsak érdekelt volt a kárpótlások kérdésében, és vele ellen-
tétben többen igenis komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az 
angolok kárpótlásra vonatkozó felajánlását a skót parlament elfogadja. 

Mindez azt sejteti, hogy a nemzetség, mint közösség rendkívül össze-
tartóan működött, ugyanakkor a memoárban részletezett hosszan elhúzódó 
birtokperek arra utalnak, hogy ez nem minden esetben mondható el. A továb-
biakban tehát a Hume családon belüli személyes, gazdasági és politikai kap-
csolatrendszer feltárására kerül sor. 

A személyes és gazdasági kapcsolatokat különféle jellemzők alapján 
lehet csoportosítani. Elsőként a családon belül kötött házasságok gyakoriságát 
szükséges kiemelni. Példaként megemlíthető maga Crossrigg is, akinek négy 
nagyszülője közül három viselte a Hume nevet.30 Bátyja anyai unokatestvérü-
ket vette feleségül,31 három lánytestvérük közülük ketten Hume-okhoz men-
tek feleségül.32 Marchmont elsőszülött fia, Polwarth kétszer is megnősült, 
mindkét alkalommal Hume lányt vett feleségül.33 Közülük az egyik Charles-

                                                           
23 Minuts of the Proceedings in Parliament, 1706–1707. Edinburgh. 2. 
24 FOSTER, J. 181. 
25 The Marchmont Papers. Vol. III. 381. 
26 The Darien Papers. 372. 
27 The Lockhart Papers. Vol. I. 107. 
28 FOSTER, J. 19. 
29 The:Marchmont Papers. Vol. III. 327–328. 
30 Onilne: http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~hume/tree/23145.htm– 2013. április 17. 
31 HUME: Domestic Details. 7. 
32 Uo. 4. 
33 Online: http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~hume/tree/21855.htm – 2013. április 4. 
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nak, Hume grófjának a leánya volt.34 Emellett az említett Charles gróf 1675-
ben összeházasította Crossrigg unokaöccsét, Kimmergheme-et Lady Ayton-
nal (1665 k.–1683/84), a családi birtokok egy részének örökösnőjével, amiért 
a házastársak később börtönbüntetésben és pénzbeli birságban részesültek.35 
Ennek a politikának elsődleges célja a birtokokat egyben tartása, másodlagos 
célja politikai kapcsolatok építése volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a házas-
ságok a birtokok feletti állandó torzsalkodáshoz, évekig húzódó pereskedés-
hez és családon belüli intrikák egész sorozatához vezettek. 

Második jellemző vonásként megemlíthetjük az elárvult rokonokról 
való gondoskodást. Crossrigg 14 évesen vesztette el az édesapját, majd egy 
anyai nagybátyja segítségével került egyetemre.36 Felnőttként ő is komoly 
áldozatokat hozott az elesett rokonokért. Először bátyja fiának, 
Blackaddernek a nevelését vette a kezébe, majd ideiglenesen nála laktak má-
sik unokaöccse, Kimmergheme húgai, végezetül húga és sógora halálát köve-
tően azok gyermekei, John és Anne Cockburn is a gyámsága alá kerültek. 
Memoárjában részletekbe menően beszámol róla, hogy mindez milyen anyagi 
áldozatot követelt tőle.37 

A gyámkodásnak azonban nem pusztán anyagi következményei voltak. 
1684-ben két unokaöccse, Blackadder és Kimmergheme franciaországi uta-
zásra indultak, és nagybátyjukat nevezték meg faktorukként. A katolikus II. 
Jakab ellenzékéhez tartozó Marchmont 1685-ben már annyira kockázatosnak 
ítélte skóciai tartózkodását, hogy szűk családjával együtt Hollandiába mene-
kült, és az emigráció egyik vezető alakjává vált. Távollétében birtokait elko-
bozták, hitelezői pedig, mivel Kimmergheme volt Marchmont egyik faktora, 
minden követelésükkel Crossrigg-et keresték fel. Bár memoárja szerint Hume 
fejében is megfordult az emigráció gondolata, sőt Marchmont 1685-ös hazaté-
rési kísérlete idején őt is letartóztatták, a családi birtokügyek nem tették szá-
mára lehetővé, hogy a száműzetést válassza, hiszen ez által nem csak saját, de 
mindkét unokaöccse birtokai is elvesztek volna.38 Harmadik jellemzőként 
tehát a családtagok faktorként való megnevezése említhető meg, melynek 
szokása úgy tűnik generációról generációra öröklődött. 1666-ban ugyanis 
Hume akkori grófja, James pénzt adott kölcsön egyik üzleti partnerének, az 
összegért pedig a gróf barátai vállaltak kezességet. Barátok alatt az alábbi 
személyeket érti: Alexander Hume of Aiton, Sir Harry Hume of Herding és 

                                                           
34 Online: http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~hume/tree/21859.htm – 2013. április 12. 
35 HUME: Domestic Details. 26. 
36 Uo. 3., 6. 
37 Uo. 24–25, 29–30., 41–42, 45. 
38 Uo. 36, 40–41. 
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Sir James Hume of Crossrigg; utóbbi személyében Crossrigg nagybátyját 
tisztelhetjük.39 

Ezt a képet Crossrigg unokaöccsének, Kimmergheme-nek a példája te-
szi némileg árnyaltabbá. Kimmergheme titokban megegyezett egy másik skót 
főúri család fejével, William Johnstone-nal, Annandale grófjával (1664–
1721) azoknak a birtokoknak az egymás közötti felosztásáról, melyekért 
Crossrigg pert indított Hume grófjával szemben. Ebben James Johnstone 
Secretry of State volt segítségükre (1655–1737), aki megszerezte az uralkodó-
tól a szükséges jogi iratokat.40 Érdekességképpen megemlíthető, hogy bár a 
közgondolkodásban élő kép szerint a skót Alföldön nem alakult ki a felföldi-
hez hasonló klánrendszer, James Johnstone egyik levelében „Chief”-jeként 
utal az előbb említett Annandale grófra, aki egy tősgyökeres alföldi nemesi 
családból származott.41 (Természetesen Kimmergheme esete csak kiragadott 
példa, ezen kívül több hasonló példát is fel lehetne sorolni!) 

A gazdasági kapcsolatrendszereken túl érdemes néhány szót szólni a 
család politikai megoszlásáról is. Hume grófját Lockhart memoárjában a 
jakobita Cavalier párt vezetőjének nevezi; és egy pártját erős kézzel irányító, 
a Stuart-okhoz hű, abszolút megvesztegethetetlen politikusként jellemzi.42 A 
korábban említettek alapján talán nem meglepő, hogy Hume grófjával ellen-
tétben Marchmont a Dicsőséges Forradalom idején megszülető politikai rend-
szer feltétlen híveként vált a kormány tagjává, és fiai és vejei is Marchmont 
politikai nézeteit követték. Vagyis a két, egymással gyökeresen ellentétes 
politikai alapokon álló párt vezérei mindketten ugyanabból a nemzetségből 
kerültek ki. Hume grófja kapcsán ugyancsak meglepőnek tűnik, hogy a 
jakobita párt vezére a hagyományosan angolpártinak tartott Alföldről, és nem 
a Stuart-pártinak tartott Felföldről származott. 

A családon belüli politikai megoszlást az Unió egyes cikkelyeinek 
megszavazásakor leadott voksok is megerősítik. A skót parlament 1706. no-
vember 4-én szavazott az uniós törvénytervezet I. cikkelyéről. Igennel voksolt 
Marchmont, két fia, Andrew Hume, illetve Cessnock, valamint két veje, 
Jervishwood és Torphichen is, míg a nemmel szavazók táborában találjuk 
Patrick Hume of Renton-t (1650 k.–1723), és George Hume of Whitfield-et. 
Az itt tapasztalt nemzetségen belüli politikai megoszlás figyelhető meg más 
cikkelyek megszavazásakor is. Whitfield az ellenzék egyik legelkötelezettebb 

                                                           
39 Uo. 62 
40 Uo. 50–51. 
41 Correspondence of George Baillie of Jervishwood, 1702–1708. Edinburgh, 1842. 22. 
42 Lockhart Papers. 158. 
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hívének tekinthető, hiszen olyan cikkelyek esetében is nemmel voksolt, ami-
kor az ellenzéki szavazók száma minimálisra csökkent.43 

A családon belüli politikai ellentétek mégsem tették kibékíthetetlen el-
lenségekké a rokonokat. Crossrigg a gyámsága alatt álló unokahúga, Anne 
Cockburn nevében is beadott egy, az övéhez hasonló kérelmet, ugyanis az 
említett tűzvészben unokahúga gazdasági iratai is odavesztek. 1703. június 
30-án Blackadder, vagyis Anne Cockburn unokatestvére javasolta a parla-
mentben a kérelem elbírását, melyet Marchmont és Hume grófja mindketten 
támogattak.44 Vagyis Crossrigg unokahúgának támogatása érdekében a két 
politikus hajlandó volt félretenni politikai érdekellentéteit. Hume grófja annak 
ellenére is segített a Cockburn lányon, hogy Crossrigg-gal éveken át perben 
álltak. Ami viszont még ennél is fontosabb, arról sem felejtkezzünk el, hogy 
Marchmont elsőszülött fiának (Polwarth) második felesége Hume grófjának 
leánya volt.45 

Érdekes mozzanat, hogy Marchmont egyik Vilmos királynak írt 1701. 
április 19-ei keltezésű levelében pártfogásába veszi a hivatalából elbocsátott 
Renton-t, aki a szavazások alapján politikai ellenfelének számított.46 Ugyan-
akkor Hume grófja Renton-nal szembeni magánjellegű peres ügyében a par-
lament közreműködését kérte,47 holott ők mindketten a kormány ellenzékéhez 
tartoztak. Anne Cockburn ügye mellett ez a két eset is azt példázza, hogy a 
gazdasági érdekek egyértelműen elsőbbséget élveztek a politikai hovatarto-
zással szemben. 

A rokonok hozzáállása az 1715-ös jakobita felkeléshez, az Unió kérdé-
séhez hasonlóan, szintén különbözött egymástól. Alexander, Hume 7. grófja 
apja politikai nézeteit követve levelet írt Marchmontnak, amiben arra bíztatta, 
hogy ő is vegyen részt egy titkos megyei gyűlésen, ahol a Hannoveri-ház 
trónra lépése óta eltelt igazságtalanságokra és az ország problémáira keresnek 
majd választ. Marchmont válaszlevelében azt tanácsolta rokonának, hogy ne 
jelenjen meg a szóban forgó gyűlésen, mert Berwichshire sheriff-jeként hiva-
tali kötelessége értesíteni az érintett hatóságokat az eseményekről. Minden-
képpen érdemes kihangsúlyozni, hogy a forrásgyűjtemény szerkesztőjének 
ide vonatkozó lábjegyzetében az olvasható, hogy Marchmont valóban eleget 
tett kötelességének.48 

                                                           
43 Minuts of the Proceedings in Parliament, 1706–1707. 22, 87. 
44 HUME: A Diary of the Proceedings. 112. 
45 Online: http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~hume/tree/21855.htm – 2013. április 12. 
46 The Marchmont Papers. Vol. III. 220–221. 
47 HUME: A Diary of the Proceedings. 132. 
48 The Marchmont Papers, III. 383–385. 
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Fontosnak tartom megemlíteni továbbá, hogy Marchmont egyik, a ki-
rálynőhöz címzett 1710. szeptemberi levele szerint a Dicsőséges Forradalom 
óta viselte a megye sherrif-i tisztjét. Ebben a levélben arra kéri a királynőt, 
hogy tiltakozzon az előzetes híresztelések ellen, melyek szerint a királynő 
Marchmont-ot leváltva Hume grófjának tervezte adni ezt a pozíciót. Ezt a 
gróf elmondása alapján már csak azért is furcsállta, mert szerinte Hume grófja 
korábban nem mutatta semmi jelét annak, hogy támogatná a jelenlegi kor-
mányzatot. Marchmont ebben a témában egy pár nappal később ismét levelet 
írt a királynőnek, melyben magára nézve nagyon sérelmesnek nevezte ezt az 
incidenst, majd egy másik levelében még Devonshire hercegét is arra kérte, 
hogy járjon közbe az ügyet illetően az uralkodónál.49 

Bár Marchmont 1715-re visszakapta sheriff-i tisztségét, az eset levelei 
tanúsága szerint mélységesen felháborította, és minden bizonnyal némi ellen-
szenvvel viseltetett jakobita rokonával szemben. Könnyűszerrel megtehette 
volna, hogy egyszerűen nem válaszol Alexander gróf levelére, vagy nem 
közli rokonával, hogy értesíteni fogja a hatóságokat, mégis ezt tette. Ez nyil-
ván csak feltételezés, mindenesetre elképzelhető, hogy ez esetben is a roko-
nok védelme élvezett elsőbbséget a kötelességtudattal szemben. 

Természetesen Alexander Hume grófot – nyilvánvalóan társaival 
együtt – őrizetbe vették, de rajta kívül Crossrigg egyik másodunokatestvére, 
Sir George Hume of Wedderburn (1667-1720) öccsével, Francis-sal (1672–
1721 előtt) és fiával, George-gal (1698–1760) együtt csatlakozott a jakobita 
sereghez. Idősebb George Wedderburn és öccse, Francis egyébként Patrick 
Hume of Renton két lányát vették feleségül! A Hume nemzetség Weddeburn 
ágával ellentétben Cessnock megyéje milíciájának élén a kormánypárti erőket 
támogatta az 1715-ös felkelés során.50 

A Hume nemzetségről összegzésképpen megállapítható, hogy a roko-
nokat rendkívül sokrétű kapcsolatrendszer fűzte egymáshoz, melyek egyrészt 
számos kötöttséget, másrészt viszont biztonságos védőhálót jelentettek szá-
mukra. Az esetek többségében úgy tűnik, hogy a birtokügyek és politikai 
nézeteik miatt közöttük feszülő ellentéteket a vérségi kötelék képes volt felol-
dani. Ugyanakkor a parlamenti szavazások alkalmával az egy táborhoz tarto-
zó, akár ugyanazon család tagjának számító egyének nem feltétlenül szavaz-
tak minden alkalommal ugyanúgy, hiszen ebben a komplex rendszerben saját 
gazdasági érdekeiket, politikai meggyőződéseiket, családjuk érdekeit és baráti 
illetve szövetségesi kapcsolataikat egyaránt figyelembe kellett venniük. 

                                                           
49 Uo. 373–377. 
50 HUME, John Robert: History of the Hume Family. Hume Genealogical Association, St. Louis, 1903. 
20, 23, 31, 64. 
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Természetesen a Hume nemzetség kapcsán korántsem állíthatnánk, 
hogy egyedi esettel van dolgunk, hiszen más skót nemesi családok, mint pél-
dául a már említett Johnstone család is ehhez hasonlóan működött, de ugyan-
ez elmondható szinte bármely kontinentális nemesi családról, nemzetségről is. 
A nagypolitikai események alaposabb megértéséhez ugyanakkor fontos az 
ehhez hasonló kapcsolati rendszerek feltárása is. Ráadásul a skót városok 
kereskedőrétege, sokszor a nemesi társadalom tagjaival kiegészülve, ugyan 
ilyen szerteágazó kapcsolati hálót működtetett. Kiváló példa erre az a részvé-
nyesek listájában kereskedőként feltüntetett Hugh Campbell, akinek Sir Hugh 
Campbell of Cessnock volt az édesapja, és közeli rokona volt a szintén 
Darien-részvényes Sir George Campbell of Cessnock, Marchmont másodszü-
lött fiának apósa,51 (akinek nemesi előnevét fiúörökös híján veje vitte to-
vább). Az angol kereskedelmi társaságok tagjai már a 17. század második 
felében is többször felemelték hangjukat a skót kereskedelmi társaságokkal 
szemben. Félelmeik, legalábbis részben, beigazolódtak, hiszen a 18. század 
közepére sokszor már-már iskolapéldaként emlegetett Glasgow városa adta a 
brit dohánykereskedelem tetemes részét. 

 

                                                           
51 The Darien Papers. 396, 414. 



 
 
Szabó-Zsoldos Gábor 

A PASSZÍV GYARMATI JELENLÉT ÉS A KIVONULÁS TENDENCIÁ JA 

NAGY-BRITANNIA DÉL -AFRIKAI GYARMATPOLITIKÁJÁBAN A 19. 
SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN  

 
Dél-Afrika számos szempontból a 19. század majdnem teljes hossza alatt a 
Brit Birodalom, vagy más néven a Brit Világrendszer1 egyik legproblemati-
kusabb pontja volt. Az európai telepeseket számban jelentős mértékben meg-
haladó bennszülött törzsekkel vívott véget nem érő háborúk, konfliktusok a 
holland anyanyelvű telepesekkel, a búrokkal, illetve Fokföld nyugati és keleti 
részének egymástól eltérő politikai és gazdasági érdekei jelentős kihívás elé 
állították a brit gyarmatpolitika vezetőit. 

Kutatásom abból a hipotézisből indult ki, hogy Nagy-Britannia dél-
afrikai gyarmatpolitikáját, a 19. század második felében különböző tendenci-
ák és változások jellemzik. A vizsgálat jelenlegi stádiumában az említett ten-
denciák közül kettő kutatásával foglalkoztam:  

1., a dél-afrikai egység és az aktív gyarmati jelenét,  
valamint 
2., a passzív gyarmati jelenlét és a kivonulás tendenciájával. 
 
Az első csoportot azok a brit törekvések alkotják, amelyek célja a szét-

tagolt szubkontinens (ezalatt elsősorban a brit gyarmatok és a búr köztársa-
ságok, tehát a fehér telepes közösség értendők) brit lobogó alatt történő egye-
sítése és egy egységes föderális alapon megszervezett, britek által dominált és 
kontrolált, az anyaországhoz hűséges fehér gyarmat létrehozása volt, hasonló-
an Kanadához, Ausztráliához, vagy Új-Zélandhoz. Ez az elgondolás a 19. 
század során először, de nem utoljára Benjamin Disraeli második kormányza-
ti ciklusa (1874–1880) alatt vált a brit dél-afrikai gyarmatpolitika központi 
irányelvévé, amikor Henry Howard Molyneux Herbert, Carnarvon negyedik 
earlje töltötte be pályafutása során már másodjára a gyarmatügyi miniszteri 
pozíciót (1874–1878). Carnarvon koncepciója nagyobb arányú és aktívabb 
beavatkozást követelt meg az anyaország részéről a dél-afrikai gyarmatokon, 
amely megemelte a birodalmi jelenlét szintjét Afrika déli részén. 

Az elsővel szemben a második, a passzív gyarmati jelenlét és a kivonu-
lás tendenciáját erősítő elképzelések Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmati 
kötelességvállalásainak, kötelezettségeinek csökkentésére törekedtek. Tanul-
                                                           
1 DARWIN, John: The Empire Project. The Rise and Fall of the British World-System, 1830–1970. 
Cambridge University Press, Cambridge, 2010. 
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mányom ez utóbbi tendenciával, annak gyökereivel és főbb jellemvonásaival, 
valamint a gyarmatpolitika irányítói és a telepesek közti viszonnyal foglalko-
zik. 

A téma historiográfiájával kapcsolatban két kutatót és két kötetet fon-
tos kiemelni. Az első John S. Galbraith és a Reluctant Empire. British Policy 
on the South African Frontier 1834–18542 c. könyve, amelyben Nagy-
Britanniának, az Afrika déli részével kapcsolatos határ politikájának vonako-
dó jellegét vizsgálta. A következő szerző ebben a felsorolásban Clement 
Francis Goodfellow, aki Great Britain & South African Confederation (1870–
1881)3 c. könyvében a brit politikusok mentális jellemzőinek a dél-afrikai brit 
gyarmatpolitikára gyakorolt hatását és ennek fontosságát hangsúlyozta. 

Kutatásom elsődleges forrásait a brit Gyarmatügyi Minisztérium, a 
Colonial Office és a brit gyarmatpolitika dél-afrikai reprezentánsai, a Dél-
Afrikában dolgozó gyarmati tisztviselők közti hivatalos levelezése adta. Be-
vontam a vizsgálatba a Hansard-féle parlamenti vitanapló köteteket és más 
hivatalos dokumentumokat is, mint például a transvaali búrok és Nagy-
Britannia között 1852-ben megkötött sand riveri4, vagy az 1854-es 
bloemfonteini konvenció5 szövegét. Fontosnak tartom hangsúlyozni a sajtó-
források, a korszakban megjelent könyvek, memoárok és pamfletek jelentő-
ségét. 

Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikáját az 1860-as évek végéig 
három tényező befolyásolta jelentős mértékben: 

1., a birodalmi védelmi stratégia,  
2., a filantrópizmus és a különböző humanitárius mozgalmak, valamint  
3., a gazdasági megfontolások. 

Fokföld stratégiai helyzete volt a gyarmat legjelentősebb és legnyilvánvalóbb 
előnyös tulajdonsága. A brit gyarmatpolitika konzervatív és liberális vezetői 
is tisztában voltak a ténnyel: a Simon’s Bay-ben található haditengerészeti és 
katonai bázis jelentősége, amelyen keresztül ellenőrizték a britek a Jóremény-
ség Fokát, a birodalom szempontjából kulcsfontosságú. A Livingstone nevé-
vel fémjelzett humanitárius ideák, a filantrópizmus, továbbá a bennszülött 
törzsek civilizálását és keresztény hitre térítését célzó törekvések nagy nép-
szerűségnek örvendtek az egész 19. század során. A Jóreménység Fokán ke-

                                                           
2 GALBRAITH , John S.: Reluctant Empire. The British Policy on the South African Frontier 1834–
1854. Greenwood Press, Westport, 1978. 
3 GOODFELLOW, Clement Francis: Great Britain and South African Confederation (1870–1881). 
Oxford University Press, Cape Town, 1966. 
4 Sand River Convention. TNA CO 879/18 No. 237 
5 Bloemfontein Convention. In: Select Constitutional Documents Illustrating South African History, 
1795–1910. Ed. EYBERS, G. W. George Routledge & Sons, London, 1918. 281–285. 
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resztül haladó kereskedelmet kivéve, Afrika déli része egészen a Nyugat-
Griquaföld területén található gyémántmezők 1867-es és a witwatersrandi 
óriási aranylelőhelyek 1886-os felfedezéséig, a kevésbé értékes gyarmati 
területek közé tartozott. 

A nem túl kecsegtető gazdasági kilátások mellett egyéb, súlyosabb 
problémák is a brit ellenőrzés alatt álló dél-afrikai területek gyarapodását 
kritizálók érvelését támasztották alá. Még a fehér telepes társadalom is meg-
osztott volt. A britek és a búrok közt húzódó ellentét hordereje azonban eltör-
pült amellett a fenyegetés mellett, amelyet a telepeseket számban felülmúló 
bennszülött törzsek jelentettek. 

A szubkontinens, a 19. század szinte teljes egésze alatt gazdasági, kul-
turális és politikai értelemben rendkívül széttagolt volt. Az európaiaktól füg-
getlen bennszülött törzsek, búr telepes közösségek és a Nagy-Britannia által 
ellenőrzött területek alkotta hármas tömb mellett, az egyes csoportokon belül 
is jelentős különbségek mutatkoztak. Így például, ha a brit gyarmatok bevéte-
leit az 1877-es évre levetítve összevetjük, akkor látható, hogy szignifikáns a 
különbség Fokföld (£ 1602918), Natal (£ 265561) és Nyugat-Griquaföld 
(Griqualand West: £ 78093) gazdasági helyzete között.6 Amennyiben más 
dimenziókat vizsgálunk, mint például az oktatási rendszer fejlettsége, akkor is 
Fokföld dominanciája mutatkozik meg, mivel Afrika déli részén egyedül ez a 
gyarmat rendelkezett egyetemmel.7 

Azok számára, akik a birodalmi adminisztráció Afrika déli részének 
belső területeiről történő kivonását sürgették, a bennszülöttekkel vállalt konf-
liktusok összefonódtak a térség gazdasági hátrányaival. Ezeknek a kritikák-
nak a jelentős része a dél-afrikai gyarmatok kérdését, problémáit katonai és 
financiális szempontból közelítette meg. A kiadásközpontú gondolkodású 
politikusok, mint például William Gladstone, számára a katonai költségek 
csökkentése egy megkerülhetetlen és megdönthetetlen tétel volt.8 Az ehhez a 
csoporthoz tartozók érvelése szerint az óriási teher, amelyet a brit csapatok 
dél-afrikai állomásoztatásának magas költségei jelentenek, nem szabad, hogy 
a brit adófizetők vállaira nehezedjenek. Ennek a gondolatmenetnek a mentén 
úgy vélték, hogy Fokföld (telepes) lakossága már kellőképpen „érett” és va-
gyonos ahhoz, hogy átvállalja az említett katonai kiadások teljesítését és ma-
ga szervezze meg saját határainak védelmét. A hazai kritikák hangvétele az 

                                                           
6 Colonial Office List. 1877. 18. 
7 A Fokföldi Egyetemet (University of Cape of Good Hope) 1873-ban alapították. Colonial Office 
List. 1879. 53. 
8 GALBRAITH , J. S. 1978. 5. 
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1860-as évek második felében élesedett ki, amikor Fokföld évről évre köze-
lebb jutott az önkormányzati jogok eléréséhez. 

A kivonulás tendenciájának története könnyen visszavezethető az 
1810-es évekig. Csupán négy évvel a Bécsi Kongresszust követően, amely 
megerősítette Nagy-Britannia tulajdonjogát Fokfölddel kapcsolatban, már 
megjelentek az első kritikus hangok a Birodalmi Parlamentben. 1819. június 
10-én Joseph Hume, skót radikális képviselő a Gyarmati intézményekről 
folyó vita során a birodalmi katonai kiadások csökkentését javasolta „az 
újonnan szerzett ceyloni, mauritiusi, jó reménység foki, máltai és jón-szigeteki 
gyarmatok”9 kapcsán. Három, majd négy évvel később Hume újra kísérletet 
tett arra, hogy képviselőtársai figyelmét erre a kérdésre irányítsa: „Olyan 
időkben, mint a mostani, minden shilling, amelyet megtakaríthatunk, meg is 
kellene, hogy takarítsunk. Miért kellene e ország lakosait felszólítani arra, 
hogy többet fizessenek a kanadai, vagy a Jó Reménység Fokánál található 
helyőrségek miatt, mint a Jamaicán állomásoztatott csapatokért?”10 Hume 
véleményét Sir Robert Wilson, egy másik radikális képviselő is osztotta. Sir 
Robert, korábbi Fokföldön tett látogatásán tapasztaltakra hivatkozva azt java-
solta a brit törvényhozás képviselőinek, hogy az anyaországnak „a gyarmat-
ról kellene a helyőrség fenntartásához elegendő adót szednie, […]  anélkül, 
hogy ez az anyaországnak egy shillingjébe kerülne”, úgy ahogyan a területet 
korábban ellenőrző hollandok is tették.11 A birodalmi gyarmati kiadások 
csökkentését szorgalmazó későbbi retorika és érvrendszer központi, meghatá-
rozó elemei szinte megegyeznek a Hume és Wilson által 1820-as évek elején 
megfogalmazott véleményével. 

A vizsgált időintervallumban, 1846, (amikor Earl Grey, Dél-Afrika fö-
derális átalakításának első kezdeményezője megkezdte gyarmatügyi miniszte-
ri ciklusát) és 1881 (a széttagolt szubkontinens egyesítésére tett első nagy brit 
kísérlet bukásának időpontja) között a kivonulás tendenciáján belül három 
nagy mérföldkövet, csúcspontot különíthetünk el. Kronológiai sorrendben az 
elsőhöz az 1852-es sand riveri és az 1854-es bloemfonteini konvenciók tar-
toznak. Az előbbi a „Vaal folyón túli emigráns farmerek” 12 (Transvaal), az 
utóbbi az Oranje és Vaal közti telepesek, a későbbi Oranje Szabad Állam 
Nagy-Britanniától való teljes függetlenségét deklarálta.13 A második állomás-
hoz az 1860-as évek végének brit gyarmatpolitikai törekvései tartoznak, ami-
kor a Colonial Office jelentős mértékben kívánta csökkenteni a Brit Biroda-
                                                           
9 Hansard, First Series, XL, col. 1077–1078. Hume in Commons, 10 Jun. 1819. 
10 Hansard, Second Series, XIV, col. 1127. Hume in Commons, 6 Mar. 1826. 
11 Hansard, Second Series, XIV, col. 1127. Wilson in Commons, 6 Mar. 1826. 
12 Sand River Convention. The National Archives, CO 879/18 No. 237, 1. (Továbbiakban TNA CO) 
13 Bloemfontein Convention. 281–285. 
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lom gyarmati kötelezettségeit. A harmadik mérföldkő az 1881-es pretoriai 
konvenció, amely négyévnyi brit uralmat követően szinte teljes mértékben 
visszaállította Transvaal függetlenségét.14 

A tanulmány hátralévő része az alábbi felsorolás második elemeivel 
foglalkozik, a brit dél-afrikai gyarmatpolitika jellemzőivel, irányvonalaival az 
1860-as évek második felében. Ebben az időszakban négy gyarmatügyi mi-
niszter követte egymást: Edward Cardwell (1864–1866), Carnarvon negyedik 
earlje (1866–1867), Buckingham és Chandos hercege (1867–1868), Earl 
Granville (1868–1870). Bár a Fokföld védelmi rendszerének átalakításáról 
szóló vita már jóval hivatalba lépése előtt kezdetét vette, Earl Granville-nek 
komoly szerepe volt a Brit Birodalom Dél-Afrikában állomásozó csapatainak 
csökkentésében. A tény, hogy ebben az időszakban, Edward Cardwell, a Bi-
rodalom gyarmati kiadáscsökkentésének egyik legnagyobb támogatója és 
hangadója vezette a hadügyi tárcát, jelentős hatást gyakorolhatott Granville 
gyarmatpolitikájára.15 

Granville kísérletet tett az említett irányelvek gyakorlatba történő átül-
tetésére: „Őfelsége Kormánya arra a döntésre jutott, hogy brit csapatokat 
gyarmati célok okán nem lehet a gyarmaton tartóztatni; és jelenleg egyetlen, 
Simon’s Bay fontosságára és birodalmi célokra való tekintettel Fokföldön 
hagyni kívánt regiment kivételével fokozatosan visszavonja a brit csapatokat.  

Annak ellenére, hogy különböző körülmények elnapolták e döntés vég-
rehajtását, az 1870-1871-es év során a kormány egy regimentet von vissza, az 
1871-1872-es évben pedig a még egyet. A Fokföldi Dragonyos Alakulatot 
pedig minél hamarabb fel fogja oszlatni.”16 

Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy Granville kiemelte: a vörös ka-
bátosok Afrika déli részén történő állomásoztatása főleg gyarmati célokat 
szolgált, amelyek ellentétesek a birodalmi érdekekkel. 

A kérdés felvetése heves vitákat váltott ki Fokföld és a Colonial Office 
között. A telepesek ellenállása, amelyhez Sir Philip Wodehouse, Fokföld 
kormányzója és Főbiztos (1862–1870) aggályai is társultak, komoly akadályt 
gördítettek a csapatkivonásokra vonatkozó birodalmi kezdeményezés kivite-
lezésének útjába. A telepesek álláspontja szerint, amennyiben Nagy-Britannia 
kivonja csapatait Afrika déli részéről, az rövid időn belül katasztrofális kö-
vetkezményekkel járna és háborút eredményezne az egyre jobban (európai 

                                                           
14 Convention for the Settlement of the Transvaal Territory. TNA CO 879/18 No. 235. 
15 GALBRAITH , J. S. 1978. 25. 
16 Earl Granville to Sir P. H. Wodehouse, 9 Dec. 1869. In Correspondence Regarding the 
Establishment of Responsible Government at the Cape of Good Hope and the Withdrawal of Troops 
from that Colony (181), 16. 
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puskákkal) fegyverzett17, szervezett és az európaiakat számban jelentősen 
felülmúló bennszülöttekkel: 

„A brit katona dél-afrikai jelenléte a béke letéteményese, kivonása pe-
dig jeladás egy olyan brutális háborúra, amelyet még nem látott a világnak 
ezen háborgatott sarka. A bennszülöttek az újabb és újabb összetűzések során 
minden egyes alkalommal egyre jobban szervezett, felfegyverzett és elszán-
tabb állapotukat mutatták. […]  Afrika egészének érdekei fognak sérülni, a 
bennszülöttek civilizálása lelassul, nem is szólva az utóbbi időkben elkövetett 
kegyetlenkedésekről és vérontásról.18 A sajtóban megjelenő tiltakozó hangok 
egy része szerint az anyaország pusztán kereskedelmi és financiális érdekei 
mentén alakítja ki gyarmatpolitikáját. Így fordulhat elő az, a telepesek állás-
pontja szerint, hogy a Földközi-tengeren keresztülhaladó kereskedelmi útvo-
nalak ellenőrzéséhez szükséges Gibraltár és Málta feladása nem képezte ré-
szét a Colonial Office terveinek: „ […]  Eleddig sosem hallottunk arról, hogy 
Britannia tervbe vette volna, hogy elhagyja Gibraltárt, vagy Málta szigetét. 
Miért valószínű, hogy ezeket az erődöket fenntartják? Mert a brit kereskede-
lemnek érdekében áll – ez az egyetlen válasz, amely erre a kérdésre adha-
tó.” 19 Ezen felül a fokföldi telepesek azzal is érveltek, hogy még mindig ol-
csóbb Nagy-Britannia számára továbbra is Afrika déli részén katonákat 
állomásoztatni, mintsem egy, az anyaország csapatainak kivonulását követően 
valószínűsíthető bennszülöttek és az európaiak közti kegyetlen háborús konf-
liktust megoldani: „[…] Addig, amíg Anglia nem változtat azon az álláspont-
ján, mely szerint semmi esetben sem avatkozik bele a telepesek és a bennszü-
löttek viszonyába, jöjjön bármi, olcsóbb lesz elviselni a katonák itt 
állomásoztatását, mintsem visszacsoportosítani a csapatokat azt követően, 
hogy az őslakosok és a telepesek egymás torkának esnek.”20 

Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy hasonló érvekkel élt a gyarma-
tokról való kivonulás ellen, (a kivonulás tendenciájának a vizsgált időinterval-
lumban kimutatott első csúcspontján) az 1850-es évek elején Earl Grey is. 
Earl Grey többször hangoztatta, hogy amellett, hogy ellenzi, hogy az anyaor-
szág aktívan beleavatkozzon a gyarmatok gazdasági viszonyaiba, teljességgel 

                                                           
17 MARKS, Shula – ATMORE, Anthony: Firearms in Southern Africa. The Journal of African History. 
Vol. 12. 1971. 517–530. 
18 The Military Defence of South Africa. A Collection of Documents and Correspondence in Reference 
to the Proposed Withdrawal of the Troops from South Africa. Pike &Byles, Cape Town, 1867. 59. 
19 Érdekes megközelítés, pláne annak ismeretében, hogy még a Szuezi-csatorna megnyitását követően 
is jelentős mennyiségű és értékű árut szállított a brit kereskedelem a Jóreménység fokának megkerülé-
sével az Indiai-óceán térségébe. Uo. 60. 
20 Uo. 
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ellenezte a gyarmatokról való kivonulást.21 Érvelése szerint a gyarmatok 
Nagy-Britannia nagyságának letéteményesei, és ha az anyaország kontroll 
tevékenysége megszűnne a gyarmatokon, akkor az anarchiához és háborúk-
hoz vezetne. Ennek a gondolatnak a mentén az új-zélandi, ceyloni, vagy ja-
maicai tapasztalatokra hivatkozva több szempontból is veszélyesnek tartotta 
az anyaország gyarmati jelenlétének csökkentését és a gyarmati önkormány-
zati jogok (belső politikai autonómia) bővítését Afrika déli részével kapcsola-
tosan is. Earl Grey meg volt arról győződve, hogy ez a folyamat rövidtávon 
vagy a telepesek őslakosok feletti zsarnokoskodását, vagy a politikában való 
részvételhez még semmi képen sem elég „érett” őslakosok uralmát eredmé-
nyezné. Ezen felül, hasonlóan a fokföldi telepesekhez, ő is egy, a térség euró-
pai eredetű és őshonos lakosai közti kegyetlen és beláthatatlan következmé-
nyekkel járó háborút vizionált.22 

A brit katonai alakulatoknak a fokföldi telepesek akaratának ellenére 
történő kivonása nehéz kihívás elé állította a Gyarmatügyi Minisztériumot, 
főleg azt követően, hogy a gyarmat 1872-ben önkormányzati jogokhoz jutott. 

A kivonulás és a passzív gyarmati jelenlét tendenciája a brit gyarmat-
politikában mindig a Nagy-Britannia által vállalt (a búrokkal, vagy a bennszü-
löttekkel vívott) dél-afrikai fegyveres konfliktusokat követően erősödött meg. 
A háborúk jelentős mértékben megemelték a britek gyarmati katonai kiadása-
it, a brit ellenőrzés alatt álló területek fokozatos növekedésével pedig a biro-
dalmi kötelezettségvállalások korábbi évtizedekben megjelölt korlátait tágí-
tották lényegesen ki. Ezek a folyamatok a térségre irányították az 
anyaországbeli sajtó és közvélemény figyelmét, a kivonulási politika parla-
menti és azon kívüli támogatói számára pedig hivatkozási alapot jelentettek. 
Például főleg a zulukkal vívott háborúnak köszönhetően Nagy-Britannia dél-
afrikai hadi kiadásai, amelyek az 1870/71-es évben 143561 fontot tettek ki, 
1878/79-re 1532392 fontra duzzadt.23 Az aktív gyarmati jelenlét politikáját 
kritizálók a Colonial Office aktuális irányvonalát célzó bírálatai csak tovább 
erősödtek az első angol–búr háborúban 1880 végén és 1881 első hónapjaiban 
a búroktól elszenvedett megalázó vereségek után. Reginald Statham, az emlí-
tett véleménycsoport egyik ismert alakja 1881-ben a Forthnightly Review 
hasábjain a következőképen fogalmazott: „Felszabadítani egész Dél-Afrikát a 
brit lobogó alól és szerződéses alapon csak simon’s bayi haditengerészeti 
kikötőhöz szükséges néhány négyzetkilométernyi területet megtartani, magya-

                                                           
21 Earl GREY: The Colonial Policy of Lord John Russell’s Administration, 1. Richard Bentley, Lon-
don, 1853. 12. 
22 Hansard, Third Series, CCXXXIII, col. 1662–1663. Earl Grey in Lords, 1878. Apr. 23.  
23 GOODFELLOW, C. F. 1966. 179. 
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rán mondva ez az amit tenni kellene.”24 Az 1880-as évek elején ezek a folya-
matok a brit gyarmatpolitika irányát az aktív gyarmati jelenlét és a beavatko-
zásról a kivonulás felé fordították. 

                                                           
24 STATHAM , F. Reginald: How to get out of the South African Difficulty. Fortnightly Review. Vol. 
29. 1881. 297–298. 



 
 
Török Péter 

ADALÉKOK EGY KÉSZÜL Ő ARCHONTOLÓGIAI ADATTÁRHOZ  
 
A szabolcsi hajdúvárosok vezető rétegének, tisztségviselőinek vizsgálata a 
készülőben lévő disszertációnk egyik fontos pontja. Az ehhez szükséges alap-
kutatásokat egy archontológiai adattár formájában szeretnénk összegezni,1 
amely a hét település 1702 és 1711 közötti tisztségviselőit fogja tartalmazni. 
A készülő munka első lépcsőfokaként Hajdúböszörmény tanácstagjainak 
névsorát próbáltuk összegyűjteni.2 

A szabolcsi hajdúvárosokról szóló szakirodalom csak érintőlegesen 
foglalkozott mind a Rákóczi-szabadságharc időszakával, mind a városvezetés 
kérdésével. Ezért is fontos megemlíteni Rácz István Böszörményről szóló 
tanulmányát, amelyben számba vette a korszakban betöltött tisztségeket és a 
városvezetés működési mechanizmusáról is értekezett.3 

Alapvető írásában felhívta a figyelmet arra, hogy a városirányítás egy 
tizenkét főből álló testület, a tanács kezében volt.4 A tanácsot alkotó esküdtek, 
a hadnagy és a jegyző felelt a törvények betartatásáért, az adók kivetéséért és 
begyűjtéséért, a város képviseletéért és a felmerülő joghatósági feladatok 
ellátásáért. Általában Szent György napján (április 24.) választották a tanács-
tagokat, akik tisztségüket egy évig viselték.5 

A Nagy László és Nyakas Miklós nevével fémjelzett adattár is nagy 
segítségére lehet a hajdúvárosok múltjával foglalkozó kutatónak.6 Az 1702. 
évi összeírást alapul vevő munkában összegyűjtött adatok kitűnő kiindulási 
pontot adnak az városi elit körvonalazásához. 

                                                           
1 A hét szabolcsi hajdúváros archontológiai adattára várhatóan ebben az évben publikálásra kerül.  
2 Lásd az 1. melléklet. 
3 RÁCZ István: A hajdúszabadság birtokában. In: Hajdúböszörmény története. Szerk. SZENDREY 
István. Debrecen, 1973. 62–121. 86–88. 
4 A tizenkét fős létszám inkább elméletinek tekinthető, mint valóságos keretszámnak, hiszen az álta-
lunk vizsgált tíz esztendőben is a tanácstagok száma jelentős eltéréseket mutat a megadott értékhez 
képest. Rácz István ezt a kis-, és nagytanács létével magyarázza. A kistanács végezte a mindennapi 
feladatokat, míg a nagytanács – feltehetően – a komolyabb döntéseket igénylő kérdéseknél játszhatott 
komolyabb szerepet. 
5 Katonai tábortól a mezővárosig, 1. (Böszörmény, Hadház, Nánás és Szoboszló magisztrátusi jegyző-
könyvei 1711-ig). A bevezető tanulmányt írta és a források szövegét sajtó alá rendezte: BALOGH 
István. Debrecen, 1999. (A Hajdú–Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 31.) 16. 
6 NAGY László–NYAKAS Miklós: Hajdútisztesség tüköre. Hajdúböszörmény, 2001. (Studia 
Oppidorum Haidonicalium, 7.) 
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Az alapkutatások, mélyfúrások tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a te-
lepülések vezető rétegének meghatározása lehetséges és a körvonalazódó 
adatok birtokában igen részletes válaszokat adhatunk a felmerülő kérdésekre.7 

Hajdúböszörmény vonatkozásában az eddigi kutatások során ötvenhét 
személy neve került be az adattári részbe a fentebb említett időszakot vizsgál-
va.8 

A rendelkezésre álló adatok alapján lokális következtetéseket már most 
is le lehetne vonni, de a felszínes értékelés helyett az alapforrások bemutatá-
sát tűztük ki célul. Az elkészített archontológiai adattár és összegző táblázat 
lehetőséget nyújt a további kutatások eredményeinek rendszerbe foglalására, 
mintaként szolgálva az elkövetkezendő forrásfeldolgozáshoz. A papíralapú 
megjelenésen túl egy párhuzamosan formálódó adatbázis is készül, amely 
naprakészen tudja tartani az újabb és újabb adatok felbukkanásával gyakran 
változó képet. 

Távlati cél lehet csupán az időkeret bővítése, de a megkezdett munka 
biztos alapot nyújthat egy később megvalósuló, széleskörű kutatási projekt-
hez. 
 
 

1. melléklet
9 

 

Név 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 Összesen 

Andorkó  
Péter   I I I 

Nincs 
adat 7 

Bagosi Mihály     I 
Nincs 
adat 4 

Böszörményi János      

Nincs 
adat 

1 

                                                           
7 Az adattár elkészítését követően egy elemző tanulmány keretében szeretnénk közzétenni a friss 
kutatási eredményeket. 
8 Lásd az 1. mellékletet. Itt kell megjegyeznünk, hogy a megadott számot nem tekinthetjük végleges-
nek, mivel a mellékletekben is jelzett névazonosságok miatt ez az ideiglenes végeredmény még vál-
tozhat. Jó példa erre a Varga János név viselőinek problematikája, itt egyszerre három (?) személy is a 
kutatás látószögébe került. További vizsgálatok szükségesek, hogy az azonos névvel rendelkező 
tisztviselőket és a hozzájuk kapcsolódó adatokat biztonsággal szét tudjuk választani. A Vargák körül 
kialakult bizonytalanság nem új jelenség, a legfrissebb adattár is párhuzamosan hozza a Varga Jáno-
sokra vonatkozó információkat, amelyek néha keverednek is egymással. (NAGY L.–NYAKAS M. 2001. 
318.) 
9 A táblázatban feltüntettünk minden személyt, akikre a levéltári forrásokban utalást találtunk. A 
kutatás ezen szakaszában az 1709. évből nem tudunk adatokat megadni, de nem zárható ki, hogy a 
későbbiekben erre az évre vonatkozóan is találunk majd felhasználható és beépíthető elemeket az 
archontolóigiai adattárral kapcsolatban. 
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Név 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 Összesen 

Bonnár István      

Nincs 
adat 

1 

Bonnár Mihály      

Nincs 
adat 

1 

Csete István      

Nincs 
adat 

1 

Csulya Mihály      

Nincs 
adat 

1 

Erdélyi Gergely     I 

Nincs 
adat 

3 

Fodor János     I 

Nincs 
adat 

1 

Fogarasi (Fogarassy) 
Tamás I I I  I 

Nincs 
adat 

8 

Győri Gáspár   I  I 

Nincs 
adat 

5 

Hajas János      

Nincs 
adat 

2 

Hajdu István      

Nincs 
adat 

4 

Hajdu Mátyás   I   

Nincs 
adat 

3 

Harangi Demeter I I I   

Nincs 
adat 

3 

Katona Péter      

Nincs 
adat 

1 

Kelemen Ferenc      

Nincs 
adat 

1 

Kelemen János   I  I 

Nincs 
adat 

5 

Kéri Ferenc      

Nincs 
adat 

2 

Kis Gáspár      

Nincs 
adat 

2 

Kocsis István   I  I 

Nincs 
adat 

3 

Kovács András      

Nincs 
adat 

2 

Kovács J. János      

Nincs 
adat 

1 

Kovács János      

Nincs 
adat 

1 

Kovács T. János      

Nincs 
adat 

1 

Kis Kovács János      

Nincs 
adat 

1 
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Név 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 Összesen 

Kovács János      

Nincs 
adat 

2 

Kovács Mihály   I I I 

Nincs 
adat 

4 

Lakatos János   I   

Nincs 
adat 

2 

Mátyus Márton      

Nincs 
adat 

1 

Mészáros István     I 

Nincs 
adat 

4 

Mészáros János    I I 

Nincs 
adat 

3 

Mészáros Márton   I  I 

Nincs 
adat 

4 

Mészáros Mihály   I   

Nincs 
adat 

5 

Murvai János     I 

Nincs 
adat 

3 

Nádudvari János     I 

Nincs 
adat 

3 

Nagy Mihály   I I I 

Nincs 
adat 

6 

Olasz János      

Nincs 
adat 

1 

Orossy István   I  I 

Nincs 
adat 

4 

Papp János     I 

Nincs 
adat 

3 

Rákos Mihály     I 

Nincs 
adat 

1 

Sanyi György     I 

Nincs 
adat 

1 

Sóvágó István      

Nincs 
adat 

1 

Szabó Imre      

Nincs 
adat 

1 

Szabó János    I  

Nincs 
adat 

1 

Szegedi János     I 

Nincs 
adat 

1 

Szücs István      

Nincs 
adat 

1 

Takács István   I  I 

Nincs 
adat 

4 

Tót Demeter     I 

Nincs 
adat 

5 
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Név 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 Összesen 

Tót János      

Nincs 
adat 

4 

Tóth Mihály   I   

Nincs 
adat 

1 

Varga István     I 

Nincs 
adat 

4 

Varga János   I   

Nincs 
adat 

4 

Varga János 
(Kis Varga?)      

Nincs 
adat 

1 

Varga K. János10      

Nincs 
adat 

1 

Varga Miklós     I 

Nincs 
adat 

4 

Zolnai Gergely      

Nincs 
adat 

4 

 
2. melléklet 
Hajdúböszörmény archontológiai adattára 1702–171111 
 
1702 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

főhadnagy12 Fogarasi Tamás 1702. szeptember 8. 1703. április 24. (?) 

notárius Harangi Demeter 1702. szeptember 8. 1703. április 24. (?) 

 
 
 
 

                                                           
10 A Varga János név problematikájához lásd a 8. sz. jegyzetet. 
11 Az adattár összeállításánál elsődlegesen Hajdúböszörmény város jegyzőkönyveit használtuk fel. 
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú–Bihar Megyei Levéltárának Hajdúböszörményi Fióklevéltára (a 
továbbiakban MNL HBML HbFl). V. 1. a 1–2. kötet. Hajdúböszörmény Város Közgyűlésének iratai. 
Közgyűlési jegyzőkönyvek. Vö. BALOGH I. 1999. 47–116. Ahol más forráshelyről származó adatokat 
építettünk be, azt külön jelezzük. 
12 A vizsgált időszakban a tisztségek és a személyek megnevezése még nem volt következetes. Az 
adattárban azt a névalakot hagytuk meg, amelyet a forrásban találtunk. A nevek és tisztségek alakjai-
nak egységesítését a végleges adattár kialakításánál tesszük meg. A táblázatban szereplő „Kezdő 
dátum” rovatban azt a dátumot adtuk meg, amikor az adott tárgyévben először találkoztunk az illető 
nevével. Legtöbb esetben bizonyos, hogy a hivatalba lépés időpontja nem azonos az első bejegyzés 
dátumával, ettől függetlenül ezt szerepeltetjük nyitó adatként. A záró dátum legtöbb esetben – feltéte-
lezhetően – Szent György napja (április 24.) lehetett, ezért a hiányzó záró adatoknál ez a nap szerepel. 
A kérdőjellel ellátott dátumoknál feltehetően a beírt időpont lehetett a tisztségviselés utolsó napja, de 
konkrét adatot nem találtunk erre vonatkozóan. 
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1703 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor Fogarasi Tamás 1703. május 2. 1704. április 23. (?) 

notárius Harangi Demeter 1703. szeptember 19. 1704. április 23. (?) 

 
 
1704 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

hadnagy Orosi István 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

hospes Kovács Mihály 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

notarius Harangi Demeter 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Fogarasi Tamás 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Tóth Mihály 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Győri Gáspár 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Mészáros Márton 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Andorkó Péter 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Lakatos János 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Mészáros Mihály 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Hajdu Mátyás 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Nagy Mihály 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Varga János 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Kocsis István 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Takács István 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

jurassor Kelemen János 1704. április 24. 1705. április 23. (?) 

 
170513 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor Kovács Mihály 1706. március 21.  

                                                           
13 Böszörmény jegyzőkönyveiben és irataiban az 1705. évre vonatkozóan nem találtunk adatokat. A 
táblázatban szereplő neveket az 1706. március 21-én, Klára András által elvégzett összeírás őrizte 
meg. Az összeírás Károlyi Sándor 1706. évi mustrakönyvében maradt fent. Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltár P 396 – 1. – Ser. III. – 1706. február 26 – augusztus 31. 626–628. A Mustraköny-
vek digitalizált formában kiadásra kerültek: Acta Rákócziana – A Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai 
(CD–ROM). Szerk. LACZLAVIK  György. Budapest, 2011. 
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Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor plateae (?) Rákos Mihály 1706. március 21.  

judex fori Mészáros János 1706. március 21.  

provisor educilli Andirkó Péter 1706. március 21.  

judex macelli Nagy Mihály 1706. március 21.  

edilis Szabó János 1706. március 21.  

 
1706 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor Orossi István 1706. április 25. 1707. április 24. 

nótárius Bagosi Mihály 1706. június 9. 1707. április 24. 

jurassor Nádudvari János 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Fogarasi Tamás 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Mészáros Márton 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Andorkó Péter 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Győri Gáspár 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Kelemen János 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Kocsis István 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Nagy Mihály 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Takács István 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Erdélyi Gergely 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Sanyi György 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Mészáros István 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Varga Miklós 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Fodor János 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor 
Mészáros János 
(püspökiensis?) 

1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Murvai János 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Szegedi János 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Thoot Demeter 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Varga István 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Kovács Mihály 1706. április 25. 1707. április 24. 

jurassor Papp János 1706. április 25. 1707. április 24. 
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jurassor Rákos Mihály 1706. április 25. 1707. április 24. 

 
1707 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor Andorkó Péter 1707. április 25. 1708. április 23. 

nótárius Bagossy Mihály 1707. április 25. 1708. április 23. 

hospes Mészáros István 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Orossy István 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Fogarassi Tamás 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Mészáros Márton 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Lakatos János 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kovács Mihály 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kelemen János 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Murvai János 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Győri Gáspár 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Mészáros Mihály 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kocsis István 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Hajdu Mátyás 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Takács István 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kovács J. János 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Hajdu István 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kis Gáspár 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Nagy Mihály 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Zolnai Gergely 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Thoot Demeter 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Varga István 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kovács János 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Thoot János 1707. április 25. 1708. április 23. 

jurassor Kelemen Ferenc 1707. április 25. 1708. április 23. 
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1708 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor Varga János 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

nótárius Bagosi Mihály 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

hospes Mészáros Mihály 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Mészáros Márton 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Fogarassi Tamás 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Andorkó Péter 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Orossy István 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Nádudvari János 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Győri Gáspár 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Hajdu Mátyás 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Hajdu István 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Nagy Mihály 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Takács István 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Csulya Mihály 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Mészáros János 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Kovács János 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Erdélyi Gergely 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Zolnai Gergely 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Varga Miklós 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Pap János 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Tót János 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Tót Demeter 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

jurassor Kéri Ferenc 1708. április 24. 1709. április 23. (?) 

 
171014 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor Varga János 1710. április 26. 1711. április 23. 

nótárius Bagosi Mihály 1710. április 26. 1711. április 23. 

                                                           
14Az 1709. évből nem áll rendelkezésünkre adat. 
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Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

hospes Kelemen János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Andorkó Péter 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Fogarasi Tamás 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Győri Gáspár 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Nádudvari János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Tót Demeter 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Nagy Mihály 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Mészáros Mihály 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Murvai János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Csete István 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Tót János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Varga Miklós 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Pap János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Hajdu István 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Varga István15 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Zolnai Gergely 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Mészáros István16 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Kovács András 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Kis Gáspár 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Katona Péter 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Hajas János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Varga János 1710. április 26. 1711. április 23. 

jurassor Erdélyi Gergely 1710. április 26. 1711. április 23. 

 
1711 
 

Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

ductor primarius Varga János 1711. április 24. 1712. április 23. 

nótárius 
Beszerményi (Böszörmé-

nyi) János 
1711. április 24. 1712. április 23. 

hospes oppidi Varga István 1711. április 24. 1712. április 23. 

                                                           
15Szilágyi mellé írva, akit kihúztak. 
16Bodnár mellé írva, akit kihúztak. 
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Tisztség Tisztségviselő neve Kezdő dátum Záró dátum 

jurassor Andorkó Péter 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Fogarasi Tamás 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Mészáros Mihály 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Tót Demeter 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Kelemen János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Kovács András 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Tót János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Varga Miklós 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Hajas János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Kovács T. János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Zolnai Gergely 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Mészáros István 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Hajdu István 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Kis Kovács János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Szücs István 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Bonnar István 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Szabó Imre 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Sóvágó István 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Varga K. János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Olasz János 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Kéri Ferenc 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Mátyus Márton 1711. április 24. 1712. április 23. 

jurassor Varga K. János 1711. május 21. 1712. április 23. 

jurassor Bonnár Mihály 1711. május 21. 1712. április 23. 

jurassor Kovács János 1711. május 21. 1712. április 23. 

 



 
 
Váradi Katalin 

BISMARCK MEGÍTÉLÉSE A PESTI NAPLÓ 
ÉS AZ ÜSTÖKÖS ALAPJÁN (1862–1871) 

 
Jelen tanulmányomban Bismarck megítélését szeretném bemutatni 1862 és 
1871 között a Pesti Napló és az Üstökös alapján. Vizsgálatomat a porosz 
politikus miniszterelnöki kinevezésére, a lengyel felkelésre és a három hábo-
rúra fókuszálva végeztem el. Célom annak a kimutatása, hogy ez a két liberá-
lis lap miként követte nyomon a külpolitikai eseményeket, milyen véleményt 
alkotott Bismarckról és a fejleményekről, illetve értékelésüket milyen ténye-
zők befolyásolták. 

A Pesti Napló az abszolutizmus éveiben jött létre, meghatározó szerep-
re 1855-től kezdve tett szert, amikor Kemény Zsigmond vette át a szerkeszté-
sét.1 Az új főszerkesztő Falk Miksával együtt felelt a külpolitikai hírek anya-
gáért, amely többnyire cím- és aláírás nélküli vezércikkekben, a távirati 
hírekben és az esti postában jelent meg. Az Üstökös 1858-ban tűnt fel Jókai 
Mór szerkesztésében – nem az első élclapként, de a népi humor, az anekdota 
felhasználása és a nemzeti jellege miatt hamarosan népszerűvé vált. Figurák 
és rovatok sokaságának a segítségével reflektált a nemzetközi fejleményekre, 
amelyek közül a politikus csizmadia és a Kakas Márton-verseket lehetne 
kiemelni,2 – mindez sokszínű megközelítést tett lehetővé. 

Bismarckot 1862. szeptember végén nevezték ki miniszterelnöknek, 
nem sokkal később a külügyminiszteri posztot is megkapta. Hamarosan fel-
hívta magára az európai sajtó figyelmét egy október elején elhangzott beszé-
dével: „Napjaink fajsúlyos kérdéseit nem határozatokkal és többségi szavaza-
tokkal fogják megoldani, hanem vérrel és vassal – ez 1848/49 nagy 
tanulsága.”3 A tudósítások középpontjába így az új porosz külügyi program 
boncolgatása, és ez alapján a régi-új politikai szereplő megítélése került. 

A Pesti Napló 1862. október 12-én foglalt állást először ez ügyben, az 
akkori porosz helyzet elemzésével annak az aggodalmának adott hangot, hogy 
Bismarck és III. Napóleon közötti kapcsolat új fordulatot hozhat az európai 
politikában. Innentől kezdve szinte napi szinten foglalkoztak ezzel a problé-
mával, mivel a főszerkesztő, Kemény Zsigmond úgy látta, hogy „a porosz 

                                                           
1 Kemény Zsigmond korszakát a szakirodalom a „nemzeti ellenállás politikai síkon és az ’egyeztetés’ 
világnézete” szóval illeti. A magyar sajtó története, 2/1. 1848–1867. KOSÁRY Domokos–NÉMETH G. 
Béla. Akadémiai Kiadó, Budaepest, 1985. 
2 A politikus csizmadia egyszerű ember bölcsességével reagált az újságtudósításokra, míg a Kakas 
Márton versek vezércikkekként határozták meg az adott lapszám központi témáját és hangulatát. 
3 Idézi: TAYLOR, A. J. P.: Bismarck. A férfi és az államférfi. Scolar Kiadó, Budapest, 1999. 56. 
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külügyi tárca Európában jelenleg Pandóra szelencéjét jelenti.”4 Ez is jelzi a 
porosz programmal szembeni bizalmatlanságot, amely a reakciós politika 
elítélésével párosult. A Pesti Napló tudósításainak anyagát úgy válogatta 
össze, hogy azt éreztessék, Európában mások szintén elmarasztalják Bismarck 
terveit. 

A porosz politikus megítélésén továbbrontott az, hogy III. Napóleonnal 
hasonlították össze – úgy vélték, hogy Bismarck ugyanazokat a módszereket 
követi, mint a francia császár. Azonban azt is hozzátették, hogy a két személy 
egymással nem összehasonlítható, hiszen a francia uralkodó ravaszabb, job-
ban meggondolja a lépéseit, a helyzetet jóval reálisabban méri fel, mint a 
porosz társa.5 

Az Üstökös hasonlóképpen vélekedett erről a kérdésről, szintén a reak-
ciós politika lehetetlenségére hívta fel a figyelmet: „micsoda diakizalis már 
az megint az újságban: minthogy Poroszország a belpoliticában a szélső 
reactióra törekszik, annálfogva a külpoliticában fog a népének kárpótlást 
nyújtani?”6 Jól látható, hogy liberális érzelmei miatt nem tudott azonosulni 
Bismarckkal, ellentmondásosnak tartotta lépéseit. Úgy érezte, hogy ezt a 
politikát nem szabad követnie Bécsnek; az első figyelmeztetés 1862. október 
4-én egy vezércikknek beillő Kakas Márton versben jelent meg: az Actio, 
reactio soraiban Berlin mellett Bécset is a reakció hazájával azonosította – 
meg kell jegyezni, hogy az intés mögött a reformok iránti igény állt. 

Tulajdonképpen ez a vélemény élt tovább Bismarck első nemzetközi 
szereplése, a lengyel felkelés idején 1863-ban, mivel egyedüliként állt ki 
Oroszország mellett. Az oroszok ugyanis kivívták Európa ellenszenvét a len-
gyelekkel szemben tanúsított erőszakos, agresszív magatartásukkal, így a 
porosz politika szembe ment az árral, a februárban megkötött alvenslebeni 
konvencióval.7 Ugyanakkor az esetet a Pesti Napló felhasználta arra, hogy 
kinyilvánítsa Ausztria melletti kiállását, amely mögött liberális politikai meg-
fontolások húzódtak meg a lojalitáson túl. Ezeknek a gondolatoknak alapjául 
Eötvös József 1860-as röpirata szolgált, Die Sonderstellung Ungarns vom 
Stadtpunkte der Einheit Deutschland (Magyaroszág különállása Németország 
egységének szempontjából), amelyben a szerző a német egység mellett foglalt 
állást.8 A megvalósulás útját Ausztria vezette föderációban látta, úgy gondol-
ta, hogy ebben az esetben Magyarország önállósága nagyobb lehetne. 
                                                           
4 Pesti Napló, 1862. október 17. 
5 A PN két vezércikkében is hangot adott ennek. (1862. november 29. és december 6.) 
6 Ama bizonyos csizmadia és felesége kérdései és feleletei (rovat) Üstökös, 1862. szeptember 27. 
7 Az egyezményben Poroszország megengedte Oroszországnak, hogy az orosz csapatok porosz terüle-
teken katonai akciókat hajtsanak végre a lengyelek ellen. 
8 DIÓSZEGI István: Hazánk és Európa. Magvető, Budapest, 1970. 159. 
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Ezzel magyarázható az, hogy a Pesti Napló az 1863 nyarán összeülő 
frankfurti fejedelmi gyűlést nagy figyelemmel követte, és bízott abban, hogy 
Ausztria javaslata megvalósul. Az érdeklődést jól jelzi, hogy a főszerkesztő 
az esettel kapcsolatban két cikksorozatot írt, A német ügyben és A porosz 
taktika címmel. Az utóbbiban Bismarck ellenjavaslatával kapcsolatban kény-
telen volt elismerni a porosz politikus ravasz, ügyes sakkmesterhez hasonló 
taktikáját, hiszen a reformtervezet diverziós szándékkal készült, emellett Ke-
mény az időhúzást is kimutatta.9 Ám még nem szakadt el teljesen a reakciós 
junker képtől, hiszen nem minden érdemet tulajdonított a porosz külügymi-
niszternek, a lépéseket ravasznak és szabadelvűnek találta egy konzervatív 
politikushoz képest. 

Az Üstökös a lengyel ügyet nagyhatalmi politikába helyezte, így sok-
kal inkább a többi nagyhatalom reakciójával foglalkozott, mint az orosz–
porosz kapcsolatokkal. Akadtak azért olyan bejegyzések, amelyek megemlé-
keztek erről – mindezek mutatják, hogy Bismarck megítélése nem változott, 
továbbra is merev, rugalmatlan, reakciós politikát folytató külügyminiszter-
ként látták: „Soh se búsulj édes fiam no! Mert mégis megmarad a régi status 
quo!!” 10 

Az élclap a frankfurti eseményekre és eredményekre nem reagált, leg-
alábbis a porosz külügyminiszter személyét nem kötötte össze azokkal. 

Alig halkultak el a lengyel felkelés okozta zaj hangjai, máris egy újabb 
ügy, Schleswig–Holstein kérdése tartotta lázban az európai közvéleményt. A 
két terület helyzete évek óta húzódott, területi és örökösödési viták hatották 
át. A Pesti Napló elismerte az eset bonyolultságát, „gordiuszi csomó” kifeje-
zéssel illetve meg.11 Véleményem szerint ez a szókapcsolat a bizonytalansá-
got is kifejezte, ugyanis sokáig eltérő hírek jelentek meg arról, hogy Ausztria 
és Poroszország valóban összefog-e Dánia ellen, vagy sem. 

Annyi bizonyos volt, hogy a Bund mindenképpen szorgalmazott vala-
milyen lépést az ügyben, valamint a Pesti Napló meg volt győződve arról, 
hogy:  „ […]  Bismarck úr, minden nyájaskodása mellett, folyvást azon van, 
miszerint Ausztriát, a hol csak lehet zavarba ejtse, a harcmezőn úgy, miként a 
diplomatia téren.”12 Ezzel Bismarck közismert Habsburg- és osztrákellenes-
ségére utalt, emiatt óvva intette a Monarchiát, nehogy felelőtlen lépéseket 
tegyen az esettel kapcsolatban. Ennek megfelelően váltakozott a háború ideje 
és Schleswig-Holstein helyzetének rendezése alatt a porosz külügyminiszter 
                                                           
9 Bismarck javaslata egy általános népszavazáson alapuló parlament felállítása volt, amelyet a legtöbb 
fejedelem elutasított. 
10 „Az éjszaki medve nótái” – Bismarckhoz. Üstökös, 1863. március 21. 
11 Pesti Napló, 1863. november 20. 
12 Uo., 1864. április 23. 
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megítélése; hol reakciós junkerként, hol ügyes, ravasz politikusként állítva be 
Bismarckot – attól függően, hogy Ausztria figyelmének felhívása volt a cél, 
vagy a lojalitás kifejezése. Annyiban elismerték a politikus érdemeit, hogy 
neki köszönhető a konfliktus lokalizálása, és sajnálattal vették tudomásul, 
hogy azt is elérte, hogy az osztrák politika a Bundon belül népszerűtlenné 
vált. 

Az Üstökös ezt az ügyet ismét az európai politika részeként nézte, 
nagy hangsúlyt fektetett a nagyhatalmak hozzáállására. Hasonlóan a lengyel 
felkelés alatt, megint csak a passzív magatartást tudta kiemelni, hiszen a többi 
ország – főként Anglia – csak tiltakozott,13 és nem cselekedett akkor sem, 
amikor a porosz és az osztrák csapatok továbbnyomultak Dánia belseje felé 
túllépve a két hercegség határán. 

Azért a német magatartás sem volt érdektelen az élclap számára, elő-
szeretettel állított görbe tükröt a Bund igyekezete elé, amely minden eszközt 
bevetve próbálta bebizonyítani azt, hogy Schleswig–Holstein német terület. 
Így pl. kiállt Augustenburg herceg mellett, ezt a túlbuzgóságot nagyította fel 
az Üstökös Ama bizonyos csizmadia és felesége kérdései és feleletei rovatá-
ban, ahol az augustenburgi herceg lelkes professzorai különféle bizonyítvá-
nyokkal támasztották alá: „ […]  hogy ő magassága tökéletesen képes azon 
hivatalnak megfelelni, melyért legalázatosabb ribilló útján konkurrálni enge-
delmet vesz magának.”14 

Az élclap emellett nem feledkezett meg a porosz magatartásról sem, 
Bismarck követeléseit többféleképpen megjelenítette, ilyen pl. a 1864. június 
11-i számában megjelent karikatúra, amely 1864 tavaszán megrendezett 
nagyhatalmi konferenciát ábrázolja, amikor a két terület sorsát próbálták 
megoldani (1. kép). 

Érdemes megfigyelni a másik anya szavait: „Megálljanak! Ne vágják 
ketté; inkább legyen az egészen – az enyim.” Jól látható, hogy ez nem egy 
önfeláldozó anya hangja, hanem egy tipikus bismarcki, követelőző szólam, 
amellyel hasonlóval az olvasó találkozhatott más újságok hasábjain.15 

Mint ismert, Schleswig–Holstein kérdését végül Ausztria és Poroszor-
szág rendezte el egymással, az 1865. augusztus 14-én aláírt szerződésben 
megosztották egymás között a területeket: Holstein a Habsburgokhoz került, 
míg a poroszok Schleswiggel és Lauenburggal gyarapodtak. Az egyezményt 
                                                           
13 Számos írás és karikatúra jelent meg ezzel kapcsolatban, amelyekben Angliát John Bull testesítette 
meg. 
14 Üstökös, 1863. december 19. A száli frankok törvények értelmében valóban a hercegnek volt a 
legtöbb joga a két területre. 
15 A karikatúrán Germania „lágy” női alakja látható – ezt az éles kontrasztot felhasználva kívánták 
kimutatni, hogy valójában porosz követelésekről van szó. 
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ingatagsága miatt Bismarck is „repedések lefedésének”  nevezte, így csak idők 
kérdése volt, hogy mikor tör ki az osztrák–porosz háború.16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. kép 
Bölcs Salamon és a két anya 
(Üstökös, 1864. június 11.) 

 
A Pesti Napló mindvégig hangoztatta a Monarchia melletti kiállását, és 

igyekezett jó tanácsokkal ellátni a követendő politikát illetően: „nem lehet 
egyszerre német és olasz befolyással bírni a jelenlegi körülmények között.”17 
Úgy látta, hogy az osztrák vezetésnek a német ügyekkel kell foglalkozni 
erélyt, erőt felmutatva, ott van esélye sikereket elérni, míg az olasz területeket 
elveszettnek ítélte meg. A napilap folyamatosan ostorozta Bécset a megfelelő 
lépések végett, és hangsúlyozta az ellenség, Bismarck ravaszságát, ügyessé-
gét. Ekkor már alig esett szó a reakciós junkerről, a porosz külügyminiszter 
taktikussága került előtérbe – és az osztrák diplomácia hibás lépései – hogy 

                                                           
16 TAYLOR, A. J. P. 1999. 79. 
17 Pesti Napló, 1865. december 24. 
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ezáltal is nyomatékosítsa Ausztriában, hogy valamit tennie kell, növelnie kell 
a súlyát az európai politikában Poroszországgal szemben.18 

Azonban hiábavalónak bizonyult minden próbálkozás, ugyanis a hábo-
rút elvesztették az osztrákok, és kénytelenek voltak tudomásul venni az 
Északnémet Szövetség létrejöttét. A Pesti Napló szintén elfogadta a helyzetet, 
és elismerte az 1866. augusztus 10-i számában, hogy a porosz sikerek Bis-
marcknak és az évek „combinatiójának” köszönhetőek. Viszont hozzátette 
azt, mindebben szerepet játszott a francia asszisztálás is, amely majd benyújt-
ja a számlát. Emiatt a későbbiekben a két fél között konfliktussal számolt, 
ugyanis úgy látta, hogy III. Napóleon Dél-Németországra kívánja rátenni a 
kezét, amely területet Bismarck szintén akar. 

Az Üstökös az 1866-os háborút korábbi évekhez képest jól láthatóan 
nagyobb figyelemmel kísérte. Ez az érdeklődés azzal magyarázható, hogy 
Magyarország mégiscsak érintett volt ebben a kérdésben, hiszen a birodalmi 
seregben magyar katonák is akadtak, a hadi állapot befolyásolta a kereske-
delmet, a gazdaságot, stb. – mint ahogy az alábbi sorok bizonyítják: „Beüt-e 
már a háború? Ezen törjük most a fejünk, S számítja kiki magában, valyon mi 
ezzel mit nyerünk?”19 Akárcsak a Pesti Napló, az élclap is kiállt az osztrák 
birodalom mellett, a porosz annexiós követelésekben jelölte meg elsősorban a 
háború okát. Ennek megfelelően alakította ki az olvasókban a gonosz porosz 
képet, pl. a korszak egyik járványáért, amelyet a trichin okozott a húsfertőzés-
sel, őket tették felelőssé. 20 

Ugyanakkor kimutatta az osztrák politika hibáit – amelyek között bel-
politikai gondok is szerepeltek – leginkább az erélytelenséget emelte ki, úgy 
vélte, hogy a Monarchia hagyta Poroszország megerősödését, nem tett érdemi 
lépéseket ez ellen. 

Az aktivitás Bismarckkal kapcsolatban ugyancsak megmutatkozott, 
számos írás közvetlenül reagált személyére és politikájára. Egyrészt össze-
kapcsolta a porosz követelésekkel, ezáltal is erősítette a politikus negatív 
képét, másrészt kénytelen volt fejet hajtani az ügyessége előtt. Leginkább az 
olaszokkal kötött szövetségét értékelte taktikai húzásnak, mivel megosztotta 
Ausztria erejét és figyelmét, ahogyan azt az 1866. május 5-én megjelent 
Átkozott doktor ez a Bismarck! című cikkében bizonygatta. 

                                                           
18 Emiatt minden külpolitikai eseményt figyelemmel kísért, és felszólította Ausztriát a beavatkozásra, 
ha kedvezőnek látta az adott esetet, amelynek révén a Monarchia javíthatott volna helyzetén. 
19 Beüt-e már? Üstökös, 1866. április 28. 
20 Ebből viszont az is kiderül, hogy ekkor a német mezőgazdasági cikkek árasztották el az európai és a 
hazai piacot, amely szintén fokozhatta az ellenszenvet. Bosszú a trychinért karikatúra és vers. Uo. 
1866. április 14. 
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Azonban az Üstökös nem minden érdemet tulajdonított az új kancel-
lárnak, a francia császár segítő kezét is felfedezni vélte, mivel úgy látta, hogy 
III. Napóleon nélkül egyetlenegy európai ügyet sem lehetett elrendezni. Szin-
tén sugallta a Pesti Naplóhoz hasonlóan, hogy a francia uralkodó nem ingyen 
asszisztált Bismarck cselszövésében, cserébe bizonyos délnémet területeket 
elvár (2. kép). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. kép 
A szorgalmas szabó  

(Üstökös, 1866. június 30.) 
 
Mindezek ellenére Poroszország és Franciaország között a háború csak 

pár évvel később, 1870 nyarán tört ki, amikor kitudódott Hohenzollern Lipót 
jelöltsége a spanyol trónra. A háború casus bellijéül azonban nem ez, hanem 
az emsi távirat szolgált, amelyre a válasz a francia hadüzenet lett.21 Hamar 
megszületett a döntő porosz győzelem 1870. szeptember 2-án Sedan-nál, ám a 
harcoknak nem lett vége, mivel az új francia köztársaság folytatta a küzdel-
met – a békére csak 1871 tavaszán került sor. 

A Pesti Naplóban ez a konfliktus bombaként robbant be júliusban a tu-
dósításokba, minden részletről beszámolt az olvasóknak. Bár érezhetően Bis-
marck ellenes volt, azért a francia politikát sem tartotta vétlennek a háború 
kitörésében. A háború elején több olyan véleményt közölt, amely elítélte a 
porosz külügyminisztert – főként a leleplezési botrányok idején, amikor a 

                                                           
21 Vilmos, porosz király Bismarckhoz küldött táviratának módosított változata, amely az udvarias 
szavak kihúzásával a francia követet megsértő irattá vált. 
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kancellár III. Napóleon bűnösségét igyekezett bebizonyítani a kettejük között 
folyt korábbi titkos tárgyalások nyilvánosságra hozatalával: „Bismarck talál-
kozott az ördöggel, a pokollal, csak hogy czélzatait keresztülvihesse.”22 Az 
idézett vélemény jól mutatja, hogy Bismarck nemcsak a francia politikával 
egyezkedett, hanem bárkivel, ha úgy látta, hogy ezzel ellenfelét megszoron-
gathatja – mint pl. 1866-ban a Monarchiában élő kisebbségek vezetőinek 
többségével. 

Sedan után eldőlt, hogy Európa egyik vezető politikusává vált a volt 
junker – amelyre az egyik legjobb bizonyíték a Pesti Napló szerint az volt, 
hogy még az angol politika is tehetetlen volt Bismarckkal szemben, ugyanis: 
„nincs lelke hozzá, hogy kitegye magát Bismarck gróf éles tekintetének s még 
élesebb szavainak.”23 Emiatt a háború végéig, különösen az előzetes béke 
megkötése után, letargikus állapotban követte figyelemmel az eseményeket – 
de közben szüntelenül hangoztatta a kancellár megnőtt befolyását, ügyessé-
gét. 

Az Üstökös a francia–porosz konfliktus elfajulásáért mind a két felet 
hibáztatta, így nem foglalt állást egyik fél mellett sem. Rámutatott arra, hogy 
a két ország közötti viszony kiélezéséhez a sajtó is hozzájárult; az újságok 
nemzeties szólamokkal, az érzelmekre gyakorolt hatással buzdították harcra 
népüket, egészen a végsőkig szorgalmazták a küzdelmeket, mit sem törődve a 
humánus értékekkel – igaz ezeket felnagyítva közölte, hogy ezáltal is elbor-
zasztja az olvasót.24 

Ez a „pártatlanság” folytatódott Sedan után – egyaránt írt III. Napóleon 
bukásáról és kálváriájáról, valamint Bismarck felemelkedéséről. A porosz 
sikereket egyértelműen a kancellárnak tulajdonította, úgy látta, hogy a háború 
és Európa sorsa az ő szeszélyétől függ – ő irányítja az események szálait, 
emberi életekkel játszik, hogy a célját elérje (3. kép.). 

A két lap véleményeinek ismeretében megállapítható, hogy a Pesti 
Napló és az Üstökös az eseményeket mindvégig figyelemmel kísérte, és ha-
sonlóan értékelte. Írásaikból külpolitikai nézeteik azonossága derült ki,25 
csaknem ugyanazokra a fejleményekre és szereplőkre helyezték a hangsúlyt. 
Eltérés annyiban mutatkozott meg, hogy a Pesti Napló elsősorban birodalmi 

                                                           
22 Türr István szavai a Wiener Tagblattban (a Pesti Napló 1870. augusztus 2-án idézte). 
23 Pesti Napló, 1871. január 31. 
24 Pl. a Reveil a megsebesült, még nem megölt porosz katonákat is megöletné, mert ha azok meg-
gyógyulnának, akkor újból harcolnának a franciák ellen. A másik oldalon pedig az Augsburger 
Allgemeine Zeitung a francia foglyok ellen kelt ki, hogy öljék meg azokat, mivel csak a kenyeret 
eszik meg a porosz katonák elől.  
25 Kiálltak a status quo-politika mellett, úgy látták, hogy az európai politikát öt nagyhatalom – Anglia, 
Franciaország, Oroszország, a Monarchia és Poroszország – alakítja. 



BISMARCK MEGÍTÉLÉSE… 
 

339

szemszögből nézte az ügyeket, míg az élclapnál fokozottabban volt jelen a 
nemzeti szempont. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. kép 

Farsangi mulatságok 
(Üstökös, 1871. január 14.) 

 
A két újság eleinte a liberális értékrend, a hazai helyzet alapján ele-

mezte Bismarck lépéseit, amelyeket egyúttal el is ítélt. A nyomaték kedvéért 
híranyagaikat e szerint állították össze, ezzel is igazolva az olvasók előtt, 
hogy az európai hatalmak szintén így vélekednek a porosz politikusról. Az 
első sikerek nyomán Schleswig–Holstein ügyénél – valamint a Pesti Napló-
ban az 1863-as frankfurti fejedelmi gyűléssel kapcsolatban – megjelentek a 
porosz külügyminiszter ügyességét, ravaszságát elismerő írások, ám az Auszt-
ria melletti kiállás jegyében még a reakciós, junker képet erősítették az embe-
rekben. 

Ez 1866-ban, az osztrák–porosz háborúval változott meg; ekkor már 
egyértelműen Bismarck ravaszságáról, ügyes, taktikai lépéseiről beszéltek, 
hogy felhívják Bécs és az olvasóközönség figyelmét arra, hogy veszélyes 
ellenféllel került szembe az osztrák politika – mindez szintén a Monarchia 
melletti megnyilatkozást mutatja. A porosz győzelem után felerősödtek az új 
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kancellár érdemeiről szóló hangok, ugyanakkor igyekeztek ezt kisebbíteni 
azzal a megjegyzéssel, amely szerint a porosz sikerek között III. Napóleon 
keze is ott volt. 

A francia császárral való párhuzam már Bismarck kinevezésétől kezd-
ve feltűnt a két lapnál, ám Poroszország első komoly eredményéig még a 
francia uralkodó számított befolyásos, elismert politikusnak. 1866 során az új 
kancellár felzárkózott III. Napóleon mellé, majd 1870 szeptemberétől kezdve 
egyedüliként határozta meg az európai politikát. Azonban az elismertség 
ellenére továbbra is negatív szereplő maradt a két liberális újság szemében. 

Úgy gondolom, hogy a kutatást más hazai és külföldi élclapok bevoná-
sával lehet továbbfolytatni. A bismarcki kép alakulása a német sajtó esetében 
lehet érdekes: meg lehetne vizsgálni, hogy mennyiben befolyásolta véle-
ménynyilvánításukat a porosz politikus „sajtópolitikája”, illetve 1866 után 
valóban egyöntetű lelkesedés övezte Bismarck személyét és politikáját a né-
met sajtóorgánumokban vagy sem, betartották-e azt, hogy a kancellár szemé-
lye „érinthetetlen”. 

 



 
 
Varga András 

AZ ADÓ- ÉS JÁRULÉKRENDSZER VÁLTOZÁSAI A 2000-ES ÉVEKBEN 
 
Jelen tanulmány előfutára egy olyan elemzésnek, amely a 2010-ben tartott 
országgyűlési választásokon a mandátumok kétharmadát elnyerő FIDESZ–
MPSZ (és KDNP) által1alakított kormányzat különböző adó és járulék változ-
tatásait vizsgálja, illetve azokat a hatásokat elemzi, amelyeket az úgynevezett 
„unortodox” gazdaságpolitika ezen területein fejtett ki (lásd szektorális kü-
lönadók). Ennek bemutatása előtt azonban szükségesnek érzem a politikai és 
gazdasági rendszerváltás2 óta, különösképpen pedig a 2000-es években vég-
bement módosulások rövid áttekintését annak érdekében, hogy átfogó és reá-
lis képet kaphassunk a rendszerváltás utáni, első és valóban átfogó változáso-
kat hozó kormányzati gazdaságpolitika konkrét elemeinek a vizsgálatához. 

Az adók és járulékok a kormányzatok fiskális politikájának politikai 
tartalommal leginkább átitatott eszközének tekinthetők, amelyek évente leg-
alább egy alkalommal (az éves költségvetés elfogadásakor) a közéleti csatá-
rozások kereszttüzében állnak. A politika művelői jobbára egyetértenek ab-
ban, hogy a honi adó- és járulékrendszer legnagyobb ellentmondásának az 
tekinthető, hogy „kevesen fizetnek sokat”, ám a terápiát illetően már (eseten-
ként markánsan) eltérő álláspontra helyezkednek. 

A magyar adó- és járulékrendszer alapvonásai – még akkor is, ha idő-
közben az adórendszer egyes elemeinek belső tartalmában és mértékrendjé-
ben lényeges változások következtek be – a rendszerváltozás előestéjén ala-
kultak ki. Szintén nem új keletűek azok a devianciák (adóelkerülés,3 
adócsalás) sem, amelyek (egyebek mellett) a fekete és/vagy szürkegazdaság 
táptalaját biztosítják. A különböző politikai erők a fekete és/vagy szürkegaz-
daság elleni fellépés fontosságában jobbára szintén egyetértenek, ám a konk-
rét intézkedéseket illetően (összetett okokra visszavezethetően) már eltérő 
választ adnak az „adófilozófia” alapkérdéseire. 

Az adófizetés alóli kibújás egyik legfőbb társadalmi oka lehet – ahogy 
fentebb már említettem –, hogy a személyi jövedelemadó és általános forgal-
mi adó fizetési kötelezettséget, csak a szocialista rendszer utolsó éveiben az 
1987.évi 5., azaz általános forgalmi adóról és 6., a magánszemélyek jövede-

                                                           
1A 2010-es Országgyűlési Választások eredménye, Online: www.valasztas.hu/hu/- 
parval2010/354/354_0_index.html – 2013. június 24. 
2Nézetem szerint a gazdasági rendszerváltozás azóta is zajlik. Elegendő, ha csak a nagy állami elosztó 
rendszerek megkésett vagy továbbra is szükséges reformjaira tekintünk. 
3Az adóelkerülés igazából nem tekinthető jogszabályba ütköző cselekménynek, az ugyanis a jogsza-
bály által lehetővé tett adó optimalizálást jelent. 
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lemadójáról szóló törvény hozta életre4, tehát társadalomfejlődési tekintetben 
igencsak friss, jelenleg 25 éves. 
 
ELMÉLETI ALAPVETÉS 
A központi költségvetés bevételeinek markáns részét azok az adóbevételek 
alkotják, amelyeket részint a gazdálkodó szervezetek, részint pedig a magán-
személyek fizetnek. Az adó jogszabályon (törvényen) alapuló, közvetlen 
ellenszolgáltatás nélkül, pénzben teljesítendő fizetési kötelezettség, amely 
mögött jogszabályi kényszer áll. A szakirodalom az adókat többféleképpen 
csoportosítja, s többirányú követelményeket támaszt egy optimális (vagy 
legalábbis optimálisnak vélt) adórendszerrel szemben. 

Az adókat meg szokták különböztetni az alapján, hogy ki viseli az adó-
terhet, így beszélhetünk egyenes vagy direkt adókról és közvetett vagy indi-
rekt adókról. Az egyenes adóknak az a legfőbb jellemzője, hogy az adó ala-
nya az adót másra nem háríthatja át, az adóalanya és adóteher viselője tehát 
egybeesik. 

Ilyen adók a jövedelem és a vagyoni típusú adók, mint pl. a személyi 
jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, az 
építményadó és telekadó. A közvetett adókat az adó alanya jellemzően másra 
(a fogyasztóra) áthárítja, az adóterhet tehát végső soron a fogyasztó viseli5, 
még akkor is, ha a költségvetésbe az adóalanya köteles azt befizetni. E körbe 
tartozik az általános forgalmi adó, a jövedéki adó, a regisztrációs adó, és a 
vám.6 

Csoportosítható még az adó az alapján is, hogy központi vagy helyi 
adóról van e szó, hogy milyen az adó mértéke, ki az alanya. Központi adó pl. 
a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, helyi adó pedig az épít-
mény-, a telekadó, a magánszemélyek és vállalkozások kommunális adója, az 
idegenforgalmi adó, a helyi iparűzési adó. Az adó mértéke szerint megkülön-
böztethetünk lineáris vagy progresszív adót, az előbbire példaként az egysze-
rűsített vállalkozói adó, a társasági és osztalékadó, az utóbbira a 2010-es 
kormányváltásig hatályban lévő személyi jövedelemadó rendszer említhető. 
Az adó alanya lehet természetes személy vagy gazdálkodó szervezet.7 

                                                           
4Mindkét törvény 1988. január 1.-én lépett hatályba. 
5Az általános forgalmi adót azért nevezik összfázisú, nettó forgalmi adónak, mert azt ugyan mindenki 
fizeti, de csak a végső fogyasztó fizeti meg. 
6A vám egy speciális közvetett adó, amit a külföldről behozott termékek után kell megfizetni, a tör-
vényben meghatározott szabályrend szerint. Adótan. Szerk. HERICH György. Penta Unió, Pécs, 2008. 
7Uo. 
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Az adórendszer funkcióját illetően a szakirodalomban leggyakrabban a 
fedezeti és a befolyásolási funkciót említik. A fedezeti funkció hivatott azt 
biztosítani, hogy a költségvetési kiadások fedezetére megfelelő nagyságú 
források álljanak rendelkezésre, míg a befolyásolási funkció révén érhetők el 
azok a hatások, amelyeket a fiskális politika művelői ezen pénzügyi instru-
mentumtól várnak el. 

Fontos, hogy e két funkció egymással megfelelő arányban álljon, a fe-
dezeti funkció túltengése ugyanis elnyomhatja (vagy legalábbis mérsékelheti) 
befolyásolási funkció hatását, s persze igaz lehet ez fordítva is.8 

Az adóztatás elvei között a szakirodalmi források többsége a méltá-
nyos közteherviselés, a jutányosság, a megbízhatóság, a könnyen teljesíthető-
ség és a hatékonyság elvét említi, amelyek a 2010-ig létező magyar adórend-
szerben való gyakorlati érvényesülése több esetben is (legalábbis) 
megkérdőjelezhető. 

A továbbiakban az adó és járulékrendszer főbb elemeiben bekövetke-
zett (elsősorban mértékrendbeli) változásokat tekintem át. Látni fogjuk, hogy 
az adó mértékében bekövetkező változás és az adott adónemből származó 
költségvetési bevétel között nincs mindig szoros összefüggés, figyelemmel 
arra, hogy a bevételek nagyságát (esetenként az adó mértékénél jobban) befo-
lyásolja az adóbázis nagysága és az adókedvezmények terjedelme. 

Az áttekintés időhorizontját jelentő közel 10 év adó és járulék jogsza-
bályainak elemzése alapján meggyőződhetünk arról is, hogy a vállalkozások 
és a magánszemélyek adóterhelése érdemben nem csökkent, az adórendszer 
érdemben nem egyszerűsödött. Az adók és a járulékok mértékének szerény 
mértékű csökkenése jobbára az alapjának a kiszélesítésével járt együtt, vagy 
növekedett a fix összegű fizetési kötelezettség (pl. a tételes egészségügyi 
hozzájárulás) összege. 

A „potyautasok” számának csökkentésére irányuló kormányzati törek-
vések valószínűsíthetően jó irányt jelentettek, sajnálatos ugyanakkor, hogy 
ezzel párhuzamosan sem a vállalkozások, sem az egyének terhelése nem 
csökkent, az egyének fizetési kötelezettsége (bár más okok miatt, de) még 
növekedett is. 

A diagramokból látható az is, hogy az adók közül a kormányváltásig a 
legdinamikusabban a személyi jövedelemadó növekedett (habár az elvárt, 
tervezett, év eleji összeget nem tudta elérni), amely egyben azt is jelenti, hogy 
az arányeltolódás az egyenes adók javára következett be. 

                                                           
8Az un. Laffer-görbe az adó mértékének és az adóbevételek nagyságának a kapcsolatrendszerét vizs-
gálja, amellyel összefüggésben szoktak még politikai Laffer-görbéről is beszélni, ami a politikai 
pártok közötti verseny intenzitásának és a döntéshozatal hatékonyságának a kapcsolatát elemzi. 
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A diagramok adatai rámutatnak arra is, hogy a választási ígéretekkel 
ellentétben érdemi adócsökkenés a 2000 és 2010 évek között nem valósult 
meg, különösen nem csökkentek a vállalkozások versenyképességét befolyá-
soló adó-és járulékfizetési kötelezettségek. Az ígéretek (és a remények) elle-
nére nem került eltörlésre a helyi iparűzési adó sem, amelyet veszteség esetén 
is meg kellett fizessenek a vállalkozások. 
A helyi iparűzési adóról (s persze a többi helyi adónemről is) a vonatkozó 
törvényi keretek között az önkormányzatok döntenek, így annak fennmaradá-
sa egyféle bizonyítéka lehet annak az ínkongruenciának, amely az adóztatás-
sal kapcsolatos retorika és gyakorlat tekintetében a mai Magyarországon ta-
pasztalható. 
 
A JÖVEDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓK 
Személyi jövedelemadó 
Az 1990 és 1998 közötti években relatív sok (4–7) adósávval és adókulccsal 
működött a rendszer, az első sávba tartozó jövedelmeket hosszú ideig (1996) 
nem terhelte személyi jövedelemadó. A 0%-os adókulcsot 1996 évben váltot-
ta fel a 20%-os adókulcs, ám az adójóváírás intézményének a bevezetése 
biztosította, hogy a legalacsonyabb jövedelműek továbbra se fizessenek adót. 
Az adósávokat és ezzel párhuzamosan az adómértékeket illetően lényegi vál-
tozásra 1999-es évben került sor, amikor a megelőző évi adósávot és adókul-
csot három adósáv és adókulcs váltotta fel. A három adósávval és adókulccsal 
működő rendszer egészen 2005-ig működött úgy, hogy az adósávok terjedel-
mében időközben kisebb-nagyobb változások következtek be.9 Az előző, két 
sávos, két kulcsos modellt 2005-től alkalmazzák, a legmagasabb adókulcs 
2006-ban 2%-ponttal, 38%-ról, 36%-ra csökkent, a sávhatár 1,5 millió forint-
ról, 1,7 millió forintra emelkedett.10 

E helyen kell említést tenni arról is, hogy 2006-ban alkotta meg az or-
szággyűlés az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 
szóló 2006. évi 59. tc-t, amelynek értelmében a magánszemélyeknek a járu-

                                                           
9A alsó adósáv határa az 1999. évi 400 ezer forintról 2004. évre 800 ezer forintra emelkedett, a máso-
dik adósáv 1 millió forintról 1,5 millió forintra növekedett, a legmagasabb mértékű adó (40%) az e 
fölötti jövedelmeket terhelte. 
10 Lásd 1995. évi 117. törvény a személyi jövedelemadóról és Nemzeti Adó és Vámhivatal, Adótáblák 
1988–2013. Online: www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak – 
2013. június 10. 
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lékfizetés felső határát11 meghaladó jövedelmük után még további 4 % külön-
adót is fizetniük kellett 2007. év január hó 1. napjától.12 

A személyi jövedelemadóból származó költségvetési bevétel 1999 és 
2008 között folyamatosan emelkedett, különösen intenzív növekedés volt 
megfigyelhető a 2008-as évben, amikor is, az adókedvezmények köre és ter-
jedelme – a jövedelemhatárok beiktatásából eredően – jelentősen szűkült.13 
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1. táblázat 
A személyi jövedelemadó kulcsok alakulása az 1999–2009 közötti években  

(Online: www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak – 
2013. július 14.) 

 

                                                           
11A járulékfizetés felső határa 2007-es évben 6.748.850 Ft volt, ami 2008-ban 7.137.000 Ft-ra, 2009-
ben 7.446.000 Ft-ra emelkedett. 
122006. évi 59. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. 
13Nemzeti Adó és Vámhivatal, Adótáblák 1988-2013. 
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2. táblázat 
A személyi jövedelemadó sávhatárok az 1999–2009 közötti években 

(A központi költségvetés bevételei Onilne: 
www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulek- 

mertekek/adotablak – 2013. július 18.) 
 

 
 

3. táblázat 
A személyi jövedelemadóból származó bevételek az 1999–2009 évek közötti központi 

költségvetésében 
(A központi költségvetés bevételei  

Online: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006e.html– 2013. július 18.) 



AZ ADÓ- ÉS JÁRULÉKRENDSZER VÁLTOZÁSAI A 2000-ES ÉVEKBEN 
 

347

A társasági és osztalékadó 
A társasági adó általános mértéke 2009-ben (16%) sem nemzetközi kitekin-
tésben, sem a rendszerváltozást követő évek adómértékéhez (50/40%) viszo-
nyítottan nem tekinthető magasnak, s az abból származó költségvetési bevétel 
sem léphet fel az adóbevételek képzeletbeli dobogójára. Nem változtatja meg, 
ám kétségkívül árnyalja valamelyest ezt a tényt, az a körülmény, hogy a vál-
lalkozások által fizetendő 4%-os különadóból a költségvetés hozzávetőlege-
sen 180 milliárd forint többletbevételre tesz szert. Figyelemre méltó az is, 
hogy a vállalkozások számára meghatározásra került egy „minimumadó” 
fizetési kötelezettség is, amely ugyan elbukott az alkotmánybírósági vizsgán, 
ám az „elvárt adó” formájában mégiscsak részévé vált a közgondolkodás-
nak.14 

A társasági adóval foglalkozó szakemberek, illetőleg a társasági adót 
fizető vállalkozások eme adónemmel kapcsolatos kritikáinak középpontjában 
jellemzően nem az adó mértéke, hanem az adóalap bonyolult, jellemzően a 
rövid távú költségvetési érdekek által motivált kiszámítási módja áll. 

Gyakorta hangzik el kritikaként az is, hogy a társasági adó kedvezmé-
nyei jellemzően nem a magyar kis- és középvállalati szektort célozzák meg, a 
kedvezmény ugyanis olyan jelentős összegű beruházáshoz és bevételhez kö-
tődött, amely az említett szektor tagjai számára elérhetetlen és teljesíthetetlen 
volt. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 
I-VIII.hó

2006.
IX-XII.hó

2007. 2008. 2009.

A társasági adó mértékének alakulása az 1999-2009. években

általános mérték kedvezményes mérték  
 

4. táblázat 
A társasági adó mértékének alakulása az 1999–2009 közötti években 

                                                           
141996. évi 81. törvény a társasági adóról és osztalékról. 
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A teljesség érdekében szólni kell arról is, hogy az adó alapját csökkentő té-
nyezők közé az elmúlt években olyan elemek (fejlesztési tartalék, a helyi 
iparűzési adó levonhatósága) is bekerültek, amelyek vagy növelik a vállalko-
zások beruházási lehetőségeit, vagy enyhítik azt a rendkívül nagy (az önkor-
mányzatok büdzséjét gyarapító) adóterhet, amelyet a helyi iparűzési adó je-
lent. 

 
 

5. táblázat 
A társasági adóból származó bevételek a 1999–2009 közötti évek  

központi költségvetésében 
(A központi költségvetés bevételei Online: 

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006e.html – 2013. július 19.) 
 

Az egyszerűsített vállalkozói adó 
Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerinti adózásra az arra jogosult 
(egyéni és társas) vállalkozásoknak 2003 óta van lehetőségük, s ezen adónem 
népszerűségét az is jelzi, hogy az abból származó költségvetési bevétel 31 
milliárd forintról 170 milliárd forintra növekedett. Az egyszerűsített vállalko-
zói adó mértéke a bevezetéskori 15%-ról 2007-ben 25%-ra emelkedett, ami 
az e szabály szerint adózók számát érdemben nem befolyásolta. Az „EVA” 
népszerűsége egy részről (relatív) egyszerűségében másrészről abban rejlik, 
hogy megfizetése kivált néhány adónemet.15 
 

                                                           
152002. évi 43. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 



AZ ADÓ- ÉS JÁRULÉKRENDSZER VÁLTOZÁSAI A 2000-ES ÉVEKBEN 
 

349

 
 

6. táblázat 
Az EVA mértékének alakulása a 2003–2009 közötti években 

2002. évi 43. törvény és annak változásai 
 

A FORGALOMHOZ KACSOLÓDÓ ADÓK 
Általános forgalmi adó 
Az általános forgalmi adó egyidős a személyi jövedelemadóval, annak beve-
zetésére 1988-ban került sor. Az általános forgalmi adó egy úgynevezett 
összfázisú nettó forgalmi adó, melyet a levonásos technikából eredően „min-
denki fizet, de csak a végső fogyasztó fizeti meg”. Az általános forgalmi adó 
közvetett adó, az adó alanya azt a vevőjére átháríthatja, így annak mértéke 
közvetlenül nem befolyásolja a vállalkozások versenyképességét. Az általá-
nos forgalmi adó mértéke, az adó alapja, az adó meghatározásának módja az 
elmúlt húsz évben többször, gyakorta egy éven belül többször is változott, és 
szabályrendje egyre bonyolultabbá vált. 1998-ban három adókulcs (25%,15%, 
0%) volt, 2009-es állapot szerint két adókulcs (20%, 5%) volt érvényben, ám 
a 20% 2009. július elsejétől 25%-ra emelkedett.16 

Az általános forgalmi adóból származó költségvetési bevételek tíz év 
alatt gyakorlatilag megduplázódtak, 942 milliárd forintról, több mint 2100 
milliárd forintra emelkedtek. Az első Orbán-kormány regnálása idején az 
általános forgalmi adó mértéke nem változott, az MSZP–SZDSZ koalíciós 
kormány azonban gyakorta módosította (+/-) annak mértékét. 

                                                           
161992. évi 54. törvény az általános forgalmi adóról, 2007. évi 127. törvény az általános forgalmi 
adóról,  
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A gazdaságpolitikai megközelítésben legérdekesebb eset a 2005-ben a 
Gyurcsány-kormány idején meghozott ÁFA csökkentés volt, amely csaknem 
150 milliárd forinttal terhelte meg a már így is deficites költségvetést.17 

A diagramok adataiból látható, hogy az áltanos forgalmi adóból szár-
mazó költségvetési bevétel szoros kapcsolatot mutat a GDP növekedésével, 
illetőleg az infláció alakulásával, s persze befolyásolja azt az adózás szabály-
rendje is. 
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7. táblázat 
Az általános forgalmi adó mértékének alakulása 1999 és 2009 közötti években 

„ÁFA törvények”, 1992. évi 74. törvény az általános forgalmi adóról, 2007. évi 127. tör-
vény az általános forgalmi adóról 

 
 
 
 
 
 

                                                           
17A központi költségvetés bevételei Online: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/-
i_qse006e.html – 2013. július 10. 
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8. táblázat 
Az általános forgalmi adóból származó bevételek az 1999–2009 közötti évek központi 

költségvetésében (A központi költségvetés bevételei  
Online: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006e.html – 2013. július 19.) 

 
 
 
Jövedéki adó 
A jövedéki adó szintén közvetett adó, tehát alanya azt a jövedéki termék vá-
sárlójára átháríthatja. Jövedéki adót a jövedéki termékek (alkohol, ásványolaj 
termékek, dohányáruk) után kell fizetni, az adót tételesen vagy a dohányter-
mékek esetében a kiskereskedelmi eladási ár %-ban határozza meg a törvény, 
figyelemmel az Európai Unió által alkalmazott adómértékekre. 
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9. táblázat 
A jövedéki adóból származó bevételek az 1999–2009 közötti évek központi költségvetés-

ében (Online: www.ksh.hu/docs/hun/- 
xstadat/xstadat_eves/i_qse006e.html – 2013. július 20.) 

 
A jövedéki adóból származó költségvetési bevétel 1999 és 2008 évek 

között mintegy 80%-kal (464 milliárd forintról, 844 milliárd forintra) emel-
kedett, az adó mértékrendje többször is változott. A jövedéki adó beleszámít 
az általános forgalmi adó alapjába, s figyelemmel arra, hogy az (jellemzően 
az üzemanyagok esetében) a vállalkozások költségeit növeli, annak mérté-
ke/összege jelentősen befolyásolja a vállalkozások versenyképességét, s an-
nak változására a társadalom politikailag is érzékenyen reagál. 
 

ÖSSZEGZÉS 
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az adóék mind az állampolgárok, 
mind a vállalkozások számára igen komoly terhet jelentett a rendszerváltást 
követően, amely a megfelelő strukturális változások hiányában igen komoly 
ellenérést váltott ki a magyar polgárokban. Míg a „jóléti állam” 
mintaországának számító Svédországban az adóék még magasabb, az adófi-
zetők elégedettek, hiszen a cserébe kapott állami szolgáltatások igen magas 
színvonallal rendelkeznek és igen széleskörűek. Ezzel szemben Magyarorszá-
gon a vizsgált időszakban nem került sor az elosztórendszerek átfogó reform-
jára. 
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Varga Mátyás 

POLITIKUSOK A NYÁRI EGYETEMEN 1927 ÉS 1948 KÖZÖTT  
 
A Debreceni Nyári Egyetem történetében az 1927–1948 közötti időszakban, 
több esetben is magas rangú kormánytag, miniszter és miniszterelnök látoga-
tott el a megnyitókra, tanfolyamokra és záró ünnepségekre. Szereplésük felvet 
néhány kérdést. Jelen tanulmányban ezek közül vizsgálnék néhányat. Első-
sorban arra keresem a választ, hogy lehetett-e a Nyári Egyetem politikai fó-
rum, és ha igen, akkor milyen változásokon ment keresztül az adott időszak-
ban? Fontos emellett, hogy az idelátogató politikusok képviselték-e 
kormányuk bel- és külpolitikai irányvonalát beszédeikben, előadásaikban? 

A debreceni egyetemen, 1927 nyarán indult elsőként szünidei tanfo-
lyam, Hankiss János, Milleker Rezső és Tankó Béla professzorok szervezésé-
ben. A tanfolyam a szervezők jóvoltából kapta a Nyári Egyetem nevet, amely 
elnevezés, később Európa szerte elterjedt (Sommeruniversität, Summer 
University). Kulturális jelentőségét és létjogosultságát a trianoni Magyaror-
szágon leginkább a jelentkezők száma bizonyította.1 A jelentkezők létszáma 
folyamatosan növekedett, évről évre több százan érkeztek. A hallgatók száma 
1939-ben érte el a maximumot, 862 főt, amely Európában is rendkívül jelen-
tősnek mondható. A jelentkezők több tucat országból érkeztek. A második 
világháború éveiben a Debreceni Nyári Egyetem szünetelt 1940-ben, 1944-
ben és 1945-ben. 1946-ban, a háború után szintén nem indult tanfolyam. Ezt 
követően 1947-ben és 1948-ban ismét megrendezték a nyári egyetemet Deb-
recenben, azonban ekkor már éreztette hatását egy másfajta politikai beren-
dezkedés előszele. Az 1948-as tanfolyam után tíz év szünet következett.2 
Természetesen a magyar politika, trianoni béke utáni elszigeteltségében igye-
kezett kihasználni ezt a fórumot, így több esetben miniszterelnök, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, államtitkár és más kormánytisztviselő látogatott el 
a megnyitó- és záró ünnepségekre, hangoztatva a magyar bel- és külpolitikai 
érdekeket. A következőkben áttekintjük azokat az éveket, amikor államtitkár 
illetve magasabb rangú kormánytag érkezett a Debreceni Nyári Egyetemre. A 
politikusok részvételeit három csoportba sorolhatjuk: első a két világháború 
közötti időszak 1927–1938, a második világháború éveiben 1939–1945, és 

                                                           
1 A Nyári Egyetem alapításához lásd: VARGA Mátyás: A Debreceni Nyári Egyetem alapítása (1927). 
In: Emlékkönyv. Ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. PAPP Imre–ANGI János–PALLAI  László: 
Debrecen, 2010. 387–396. 
2 A Debreceni Nyári Egyetem hallgatói létszámáról 1927–1936 között: HANKISS János: A Nyári 
Egyetem első tíz éve (1927–1936). Debrecen, 1937. 8. Ezen kívül 1927–1948 közötti időszakra adato-
kat: NÉMEDI Lajos: Emlékek, adatok és gondolatok. Debrecen, 1988. 174–175. 
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végül a harmadik csoport a kommunista hatalomátvétel idején történt részvé-
telek 1947–1948. 

A két világháború között a következő politikusok látogattak el a Nyári 
Egyetemre: Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter (VKM) 
1929-ben, Szily Kálmán államtitkár 1936-ban és Teleki Pál VKM 1938-ban. 
1929 júliusában Klebelsberg Kuno Debrecenbe látogatott (közkórházi ügy 
rendezése a várossal, az egyetem központi épületének építkezésének megte-
kintésére) és ez alkalommal találkozott a Nyári Egyetem hallgatóival is.3 A 
hallgatóság ünnepélyes keretek között nemzetiségek szerint csoportokban 
(olasz 26 fő, német 8 fő, lengyel 8 fő, bulgár 3 fő, finn 8 fő, észt 1 fő) fogadta 
a minisztert a Tisza-szobor előtt (a Klinikák főbejárata előtt állt). A nemzetek 
képviselői egymás után köszöntötték Klebelsberget. Elsőként a lengyelek 
képviselője, aki tört magyarsággal megköszönte a miniszternek, hogy lehető-
vé tette külföldi hallgatók számára, hogy látogathassák a Nyári Egyetemet, 
megismerkedve a magyar kultúrával. Beszédét lelkesen zárta: „Éljen az eljö-
vendő és újra feltámadó Nagymagyarország! Éljen gróf Klebelsberg Kuno!” 
(A lengyelek képviselője Kosciusko Zbigniew, Kosciusko Tadeus leszárma-
zottja volt, aki az 1794-es lengyel felkelés vezetője volt.)4 Az olasz csoport 
szintén reprezentatív módon lépett fel, dr. Giovanni Coletti nápolyi ügyvéd és 
politikus vezetésével. Klebelsberg válaszában méltatta a magyar–olasz barát-
ság ügyét, és felhívta az olaszok figyelmét, hogy „nézzék meg a mi megnyo-
morított országunk kulturáját, a mi munkánk eredményeit és vigyék el a ma-
gyar tudásnak, kitartásnak győzelmes erőkifejtését távoli hazájukba és 
hirdessék ott is ennek a megtépett nemzetnek igazság utáni vágyát, a feltáma-
dásba vetett hitét.” A miniszter ezután elbeszélgetett a többi nemzet képvise-
lőivel, és a jelenlévőkkel. Végül kitüntetőleg nyilatkozott a Nyári Egyetem 
szervezőiről, munkájáról és hivatásáról.5 Klebelsberg a Nyári Egyetem hall-
gatóinak a trianoni békekötés igazságtalanságaira, és attól kezdve a magyar 
politikát meghatározó revízió gondolatára hívta fel a figyelmét, kihasználva 
ezt az újonnan létrejött nemzetközi kapcsolatokkal bíró fórumot. Más szem-
pontból is jelentős volt a miniszter látogatása, hiszen elismerte a Nyári Egye-
tem munkáját, támogatásról biztosítva a szervezőket, akiknek erre nagy szük-
ségük volt. Az indulás utáni néhány évben 1928–1930 között az egyetemi 
karok közötti viták nehezítették a Nyári Egyetem működését.6 

                                                           
3 Debreczen, 1929. július 12. 3. 
4 Uo. 1929. július 16. 7. 
5 Uo. 
6 Jegyzőkönyv a debreceni magyar királyi Tisza István Tudományegyetem orvosi karának 1930. 
április 2-án tartott 15. rendes kari ülésről. 86. szám. Rectori leiratok 1087–1806/1929–30.  
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1936-ban a Nyári Egyetem megnyitóján Szily Kálmán VKM államtit-
kár képviselte a kormányt. A berlini olimpia évében rendezett, 10. jubileumi 
tanfolyamon 735 hallgató volt. Összesen 20 nemzet hallgatója jelent meg. 
Főleg olasz, német, lengyel, francia, holland, bulgár hallgatók jöttek, de ér-
keztek néhányan a következő országokból is: Kanada, Csehszlovákia, Auszt-
ria, Svédország, Finnország, Észtország, Belgium, Anglia, Törökország, Jáva, 
Svájc, Szovjetunió.7 Az államtitkár beszédét magyar, német, francia nyelven 
tartotta meg. Szily Kálmán kiemelkedő fontosságúnak tartotta a Nyári Egye-
tem jelentőségét, kulturális szerepét: „a mai ünnep valóságos kulturális ese-
mény és pedig nemcsak debreceni, hanem országos és bizonyos tekintetben 
nemzetközi viszonylatban is”. A beszédben méltatta a debreceni kezdeménye-
zést, mely Magyarországon az első ilyen jellegű volt: „a debreceni Tisza 
István Tudományegyetemnek a magyar kultúra történetében elvitathatatlan 
érdemet és dicsőséget jelent, hogy Magyarországon ő valósította meg elsőnek 
a Nyári Egyetemet”. Emellett elismerte kulturális eredményeit és kiemelte, 
hogy a nemzeti kultúrának és a magyar nemzet ügyének milyen nagyszerű 
szolgálatot tett a Nyári Egyetem: „a debreceni Nyári Egyetem megszervezése 
és tízéves működése a magyar nemzeti kultúra és a magyar nemzet ügyének 
kiváló szolgálatot tett.”8 A Nyári Egyetem 1927-es indulása óta, az eltelt tíz 
évben – és a tizedik, jubileumi tanfolyamot is beleszámítva – összesen 2812 
résztvevő volt. Ebből 1727 belföldi, 298 külföldi magyar és 787 külföldi 
hallgató volt. Szily Kálmán 1936-os tanfolyam megnyitóján elmondott beszé-
dének jelentősége abban állt, hogy a VKM immár ténylegesen elismerte a 
Nyári Egyetem nemzeti és kulturális jelentőségét.  

1938-ban Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter vett részt a 
Nyári Egyetem megnyitóján. A korabeli sajtó rendkívüli figyelemmel kísérte 
a nagy tekintélyű tudós és államférfi debreceni részvételét. Érdekes, hogy 
ezen a napon, augusztus 1-én, kezdődött a keszthelyi és a soproni nyári egye-
tem is, de az elsőbbség Debrecené lett Teleki Pál megjelenésével. A hallgatók 
létszáma 812 volt, 18 országból. Legtöbben a lengyelek, németek, olaszok, 
hollandok, észtek, törökök és dánok voltak (francia, bolgár, finn, belga, svéd, 
angol, amerikai, svájci, lett, albán, argentin hallgatók mellett). A megnyitó 
ünnepségen több mint 1500 hallgató zsúfolódott össze az egyetemi főépület 
díszudvarán.9 Teleki nyitóelőadása „A világgazdaság földrajzi adottságai” 
címmel német nyelven hangzott el. A német hallgatók 41-en voltak jelen, a 
                                                           
7 Az 1927–1936 közötti hallgatói létszámról, nemzetek szerinti eloszlásról készített összesítést 
Hankiss János. HANKISS J. 1937. 8. 
8 Uo. 19–21. 
9 A debreceni magyar királyi Tisza István Tudományegyetem évkönyve és almanachja az 1937–38. 
tanévről. Debrecen 1939. 391. 
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109 lengyellel és a többi nemzet több, mint 200 képviselőjével szemben.10 
Teleki Pál megnyitó beszédében a Nyári Egyetem különleges vonására muta-
tott rá: „a nyári egyetemeken az önmagáért való tanulásért, szabadon, min-
den kényszer és minden mellékes cél nélkül egyesülnek a hallgatók, pusztán 
azért, hogy szabadon tanuljanak”. Előadásában megfogalmazta, hogy: „ha az 
emberek többet foglalkoznának a mindennapi élettől távol eső dolgokkal, a 
világnak, a természetnek, és a világtörténelemnek nagy folyamataival, akkor 
valószínűleg nemcsak józanabbak, de szerényebbek is lennének.” 11 Európára 
(és a Földre) vonatkozóan megállapította, hogy egy kis élettér, ahol a számta-
lan nemzet között kegyetlen verseny folyik, melyet a gazdasági és politikai 
versengés fejleszt ki ennek hatására alakult ki a kapitalizmus és ellenpólusa-
ként a szocializmus és szélsősége a kommunizmus. Az 1938-as tanfolyam 
után felmerült a kérdés, hogy a debreceni kezdeményezést a közeljövőben 
egy nemzetközi intézménnyé fejlesszék, ahol híres tudósok főleg a dunai 
problémáról, a Duna-medence nemzetiségi kérdéseiről tarthatnának előadáso-
kat, hangsúlyozva, hogy a magyar a Duna-medence és Közép-Európa legér-
dekesebb és legfontosabb népe. Megjelent a magyarság szerepének olyan 
megközelítése, mely európai nemzeteket összefogja és összeköti a keleti né-
pekkel. Ez néhány évvel később Kállay Miklós miniszterelnök beszédében 
köszönt vissza.12 

1939-ben Jalsoviczky Károly VKM államtitkár vett részt a megnyitón. 
862 hallgatóból több száz volt a külföldiek száma: német, olasz, lengyel, 
holland, észt és török többségben, francia, angol, svéd, svájci, szovjet, norvég 
és lett mellett. Beszédében, az adott korszaknak megfelelően meghatározta a 
Nyári Egyetem – egyúttal Magyarország – szerepét: „A nyári egyetem a bé-
kés együttélés útjait munkálja… a magyarság összekötő kapocs Kelet és Nyu-
gat között […]  Az eddig végzett munka előre elgondolt munkatervével a tanfo-
lyam oda ért, ahová indult, és ezzel jogot szerzett a sorsdöntő történelmi 
események között is fenntartásához”. Továbbá megjegyezte, hogy „a nagy 
magyar központ teljesíti a hazával a nemzettel és a világgal szembeni köteles-
ségét.”13 1939-re nemzetközi politikai döntéseknek köszönhetően egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy a trianoni béke revíziója nem a nyugati hatalmak igaz-
ságérzetének köszönhetően, hanem a tengelyhatalmi döntések következtében 
lehetséges. A Nyári Egyetem egyik célja, hogy a magyarság, a magyar kultú-
ra, a magyar tudomány széleskörű bemutatásával hozzájárulhat a trianoni 

                                                           
10 NÉMEDI L. 1988. 51. 
11 Debreczen, 1938. augusztus 2. 
12 Függetlenség, 1938. augusztus 2. 
13 Debreczen, 1939. augusztus 2. 
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béke revíziójához, immár átértékelődött. Megmaradt a magyarság bemutatása, 
azonban mögöttes tudat nélkül. Majd egyre inkább megjelent a háborús lég-
körben az útkeresés. 

1942-ben Kállay Miklós miniszterelnök, Szinyei Merse Jenő VKM, 
Lossonczy István közellátásügyi miniszter, több államtitkár és kormánytiszt-
viselő kíséretében vett részt a megnyitó ünnepségen. A megnyitó nagy sajtó-
érdeklődés közepette zajlott le, immár nemzetközi szinten is: a bolgár és az 
olasz rádió egyenes adásban közvetítette az ünnepséget. A hallgatók létszáma 
541 fő volt, a több mint 200 külföldi főleg olasz, német, bulgár, japán, spa-
nyol, francia 1, svéd 1 nemzetiségű volt. A hallgatók mellett több külföldi 
politikus is megjelent, Olaszország budapesti követe (Filippo Anfuso), a Né-
met Birodalmi Gyűlés alelnöke (Emil von Stauss). A rektor köszöntője után 
Szinyei Merse Jenő tartotta megnyitó beszédét. A Nyári Egyetem érdemeit 
számba véve kifejtette, hogy fontosnak tartja: „a világháború közepette is a 
magyar léleknek és a magyar szellemnek ezt a határozott megnyilvánulását”. 
Beszédében kitért arra, hogy a „magyarság európai hivatásának teljesítése 
mindig két erőn nyugodott, kardjának és szellemének erején”. A múltból 
példaként említette Balassi Bálintot és Zrínyi Miklóst, mint eme eszme hor-
dozóit. A jelenre vonatkoztatva párhuzamot vont, magyar katonák harcoltak 
az orosz területeken, míg Debrecenben a kultúráé és a tudományé volt a fő-
szerep. „Különösen fontosnak tartom, hogy mindezt éppen ma állapítsuk meg, 
midőn szövetségeseinkkel karöltve a világ egyik legnagyobb csatáját vívjuk.” 
A Nyári Egyetem szerepének elismerése mellett hangsúlyozta, hogy a „a 
magyar kard tevékenyen részt vesz az új Európáért folyó áldozatos harcban, 
úgy a magyar szellem is részt vesz majd az új Európa felépítésének ugyancsak 
gigászi művében”. Végezetül kifejtette, hogy a magyarság mindig kiállt füg-
getlensége és szabadsága mellett, de „mindig állotta szavát és elsőrangú 
erényként ismerte a hűséget.”14 

Ezután Kállay Miklós miniszterelnök „Magyarság és Európa” című 
nyitó előadása következett. Kállay 1942. június 7–8-án tárgyalásokat folyta-
tott Hitlerrel és Ribbentroppal, megerősítette, hogy elődei kötelezettségeit 
teljesíti (élelmiszer kivitel, Waffen SS-sorozás, hadműveletek megindítása a 
Szovjetunióban). 1942. januárjában Ribbentropp Magyarországon tárgyalt és 
nagyobb részvételt követelt a hadműveletekből, majd ezután 1942. július 1-
én, a magyar hadsereg támadásba lendült a Szovjetunióban. Kállay Miklós 
miniszterelnök ilyen nemzetközi körülmények között mondta el beszédét a 
Nyári Egyetem megnyitóján. Beszédében hangoztatta Szent István érdemeit, 
miszerint a nyugati kereszténységet választotta kelet helyett. Továbbá megál-
                                                           
14 Uo. 1942. augusztus 2. 
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lapította, hogy „ha a magyar király keletet választja, valószínűleg nem lenne 
meg a mai jelentősége a nyugati kultúrának, vagy ha lenne is, sokkal kisebb 
területre szorítkoznék ez a hatás, mint ma”. Ezt követően a magyarság szere-
pét, kulturális jelentőségét fejtegette, példának számos kiváló tudóst említve a 
történelmi korokból. Hangsúlyozta a magyarság kapcsolatát a nyugattal, és 
kijelentette azt: „Európának nemcsak vívmányai, ismeretei, eszméi vannak 
benne a magyar fejlődésben, hanem maga az európai lélek is: az Európa-
tudat”. A háború kimenetele 1942 nyarán korántsem volt egyértelmű, így 
Európa és Magyarország sorsa is kérdés volt. A hallgatóság soraiban ültek a 
tengelyhatalmak magas rangú képviselői is. Kállay beszédét így folytatta: 
„Ha majd a győzelmes háború végén csakugyan megindul az új Európa építé-
se, akkor lesz csak nagy kelete azoknak, akik századokon át előkészítették az 
európai testvériség gondolatát.” Magyarország ekkor hadban állt az angol-
szász hatalmakkal (hadüzenet) és a Szovjetunióval is. Beszéde végén kifejtet-
te, hogy Európa most nagy válaszút előtt áll, és kiderül meg tudja-e őrizni 
fejlődésének egységét. Ha nem, akkor a magyarságnak barátaival és szövet-
ségeseivel törekedni kell egy új, élhetőbb Európa megteremtésében. Zárás-
ként megállapította, hogy Európában való részvételünknek van még egy dön-
tő tényezője: „hogy soha mások nem voltunk és mások lenni nem akarunk, 
mint magyarok!”15 

1943-ban a megnyitón Antal István nemzetvédelmi-propaganda mi-
niszter és Fáy István VKM államtitkár vett részt. A hallgatók száma 494 fő 
volt, értelemszerűen kevesebb volt a külföldi. Német, olasz, francia, holland, 
szovjet(!), spanyol hallgatók összességében csupán néhány tucatnyian jöttek. 
Fáy államtitkár a Debreceni Nyári Egyetemet magasztalta, és némileg a ma-
gyarság tudatot erősítette. Antal István nyitó beszédében a magyarságot ün-
nepelte, felfokozott hangon dicsőítette a népét. Beszélt a belső front épségéről 
és rendíthetetlenségéről, melynek alapját a magyartudat adja. Kifejtette, hogy 
a vészterhes, nehéz időkben „a magyarságában megerősödött nemzet a leg-
biztosabb védelem”. Antal szerint a Trianoni tragédia azért következett be, 
mert nem volt elég erős a nemzet a megfelelő időben. Ez most nem történhet 
így, mert minden magyar együtt munkálkodhat: „abban, hogy minél jobban 
megy előre a háború, annál több és akcióképesebb magyar erő álljon rendel-
kezésünkre.” A beszéd leginkább a magyar társadalom felsőbb- és közép 
rétegeiből álló hallgatóságnak szólt, és nem a jelen lévő külföldieknek. A 

                                                           
15 A debreceni magyar királyi Tisza István Tudományegyetem évkönyve és almanachja az 1941–42. 
tanévről. Debrecen, 1942. 430–434. 
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korabeli sajtó beszámolók szerint körülbelül 2000 ember vett részt az ünnep-
ségen.16 

1947-ben Kovács Máté VKM államtitkár nyitotta meg a Nyári Egye-
temet. Kovács éveken keresztül volt a Nyári Egyetem főtitkára, több szervező 
barátja és kollégája volt. A hallgatók száma 250 fő volt, ebből körülbelül 30 a 
külföldi, leginkább a nyugati államokból és az Egyesült Államokból. A meg-
nyitó beszédben Kovács Máté kiemelte az emberiség béke utáni vágyát, és 
hangoztatta, hogy a Nyári Egyetem feladata a külföld ideküldött követeivel 
megismertetni az országot. Érdekes ugyanakkor, hogy néhány hónappal ko-
rábban levélben kérte egykori kollégáját Hankiss Jánost, hogy veszélyes lenne 
túlságosan hangoztatni a különleges magyar jelleget a tanfolyam előadásain.17 
Emellett 1947-ben a debreceni rendőrség politikai osztálya nyomozást kez-
deményezett bizonyos előadó miatt 1942-es előadással kapcsolatban.18 

1948-ban Tolnai Gábor a VKM tudományos osztályának vezetője nyi-
totta meg a Nyári Egyetemet. Nyitó előadását a „Felsőoktatásunk reformja” 
címmel tartotta. Ebben az előadásban kitért az 1948 őszén bevezetésre kerülő 
felsőoktatási reformokra, melyeknek három alappillére volt. Elsőként a népi 
demokrácia, a szocialista építés szükségleteinek megfelelő hatékonyabb szak-
képzés, másodsorban a hallgatók szociális összetételének lényeges módosítá-
sa, és végül a harmadik a felsőoktatás szellemének, tartalmának korszerűsíté-
se. Megállapítható, hogy a Nyári Egyetem a politikai változás ellenére is 
megmaradt olyan fórumnak, ahol az országot érintő fontos kérdésekről érde-
mes szólni. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Debreceni Nyári Egyetem 
politikai fórum volt, némely esetekben nemzetközi szinten említhető. A meg-
nyitókon részt vett politikusok beszédeiben megjelent az aktuális kormány 
bel- és külpolitikai iránya. Megfigyelhető, hogy a két világháború között a 
Nyári Egyetem munkájának elismertetése mellett, célja volt a trianoni revízió 
elősegítése a magyarság megismertetésével (1927–1938), míg a háború évei-
ben egyfajta útkeresés és az adódó lehetőségek szerinti működés jellemezte 
(1939, 1941–43). A háborút követő kommunista fordulat éveiben (1947–48) a 
– korábban teljesen más szellemben működő – Nyári Egyetemet jelentős 
fórumnak értékelte a kormányzat, egészen 1948-as tanfolyamig, miután tíz 

                                                           
16 Debreczen, 1943. augusztus 3. 
17 Kovács Máté levele Hankiss Jánoshoz 1947. július 10. DEENK–TTK. Nyári Egyetem hagyatéka 
1947. 21. d. 40–58. dosszié. 40/1947. etsz  
18 Hankiss János levele Kiss Árpádhoz. 1947. március 20. DEENK–TTK. Nyári Egyetem hagyatéka 
1947. 21. d. 2–25. dosszié. 25/1947. etsz. és válaszként Kiss Árpád levele Hankiss Jánoshoz. 1947. 
április 1. DEENK–TTK. Nyári Egyetem hagyatéka 1947. 21. d. 2–25. dosszié. 25/1947. etsz. 
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évre elhallgattak a Debreceni Nyári Egyetem múzsái. Ezt követő újjászerve-
zése és működése 1958-tól, már teljesen más keretek és irányok között folyt. 

 
 


