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Bevezető

A Hallgatói Műhelytanulmányok sorozatot azzal a céllal indítottuk el, hogy 
a graduális és a posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóink, illetve 
a határon túli társintézmények hallgatói számára publikációs lehetőséget 
biztosítsunk. Jelen kötetben öt doktorandusz hallgató mellett örvendetes 
módon három mesterszakos és négy tanár szakos hallgató tanulmányát is 
olvashatjuk. Az utóbbi hallgatók tudományos tevékenysége és a történe-
lemtudomány iránti elkötelezettsége különösen dicsérendő, hiszen két sza-
kon folytatott egyetemi tanulmányaik mellett egy történeti korszak alapos 
kutatására is vállalkoztak. A tanulmányok nagy része korábban elhangzott 
már a síkfőkúti hallgatói konferenciákon, vagy a Debreceni Egyetem 
Történész Hallgatók Egyesülete hallgatói konferenciáján. A tanulmányok 
megírásához nagy segítséget jelentettek a hallgatók témavezetői, illetve 
azok a kollégák, akik vállalták a lektorálás nagy alaposságot igénylő mun-
káját. Mindnyájuknak köszönjük, hogy ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében folyó kutatómunka újabb 
eredményeit tárhatjuk a nagyközönség elé.

A kötet szerkesztői
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Opre Bernadett

Magyarországi Mária, nápolyi királyné 
szerepe a nápolyi Anjou-ház diplomáciájában

Magyarországi Mária, Árpád-házi hercegnő – a Nápolyba vezető út (1254–
1282)
Az Árpád-ház kihalása után Magyarországon az első jelentős uralkodó An-
jou Károly Róbert volt, aki nagyanyja, Mária királyné révén formált igényt 
a magyar trónra. Magyarországi Mária, 1254 körül született1 V. István ma-
gyar király és Kun Erzsébet elsőszülött leányaként,2 s 1270-től a nápolyi 
trónörökös felesége volt. Az 1260-as évek második felében kezdődött el 
az a folyamat, mely Magyarországot közelebb hozta Nápolyhoz. A gya-
korlatban azonban csak 1268-ban sikerül Dél-Itália tényleges urává válnia 
Károlynak, aki Provence és Anjou grófja, valamint IX. Lajos francia király 
öccse volt.3 I. Károly nápolyi király uralkodása alatt aktív külpolitikát foly-
tatott, célja volt a Földközi-tenger keleti medencéje feletti uralom megszer-
zése, melynek megvalósításához a magyar szövetségben látta a reményt. 
Mivel Magyarország Dalmácia birtoklása révén tengeri hatalom volt, így 
fontos szerepet töltött be a térségben, valamint érdekellentétek választották 
el Velencétől, mely nagy befolyással rendelkezett a Mediterráneum keleti 

1  Fraknói Vilmos: Mária, V. István leánya, nápolyi királyné. Budapesti Szemle. (1906) 351. 
szám. 352.; Fraknói 1254-re teszi Mária születését, melynek indoka, hogy Erzsébet hercegnő 
1255-ben született, tudniillik 1276-ban 21 éves volt (Megemlítik a Margit legendában: Nyel-
vemléktár VIII. 74.). Prokopp Mária szerint viszont 1253-ban született. Lásd: Prokopp Mária: 
Magyarországi Mária, nápolyi királyné (1253–1323). Budapest 2001. 101.
2  Fraknói V: Mária, V. István leánya i.m. 352. Fraknói Vilmos tesz egy megjegyzést Mária 
elsőszülöttségére vonatkozóan, melyben cáfolja Wertner Mór azon állítását, mely szerint 
Mária csupán másodszülött lenne. Wertner Katalin hercegnőt tartja elsőszülött leánynak, ezt 
viszont csak azzal magyarázza, hogy 1269-ben elsőként megy férjhez. Lásd: Wertner Mór: Az 
Árpádok családi története. Nagybecskerek 1892. 505. Azonban Fraknói rávilágít arra a tényre, 
hogy IV. László halálakor egyedül Mária emelt elsőszülöttségi jogon igényt a trónra, holott 
még két nőtestvére, az említett Katalin és Erzsébet is életben voltak. 
3  Kristó Gyula – Makk Ferenc: Károly Róbert emlékezete. Budapest 1988. 7.
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felében. Továbbá Magyarország déli területei közelebb juttatták I. Károlyt 
a Bizánci Birodalomhoz, mely tervének végső célját jelentette.4

A nápolyi uralkodó elsőként a maga számára kért feleséget az Ár-
pád-házból, mégpedig Margit hercegnőt, IV. Béla kolostorban élő lányát. 
A hercegnő azonban elutasította a király ajánlatát, mert a kolostor békéjét 
nem óhajtotta elhagyni. Ezután a tárgyalások új irányt vettek: már nem 
IV. Bélával, hanem annak fiával, István ifjabb királlyal kereste a szövetsé-
get, valamint nem magának kért feleséget, hanem fiának, Károly nápolyi 
hercegnek. Végül 1269-ben sikerült megegyeznie a két félnek, melynek 
eredményeképpen kettős házassági szerződés jött létre a magyar és nápolyi 
uralkodóház között, valamint véd- és dacszövetséget kötöttek II. Ottokár 
cseh király ellenében.5 A szerződés értelmében Izabella nápolyi hercegnő 
László magyar herceg felesége lett, míg Mária magyar hercegnőt Károly 
nápolyi herceg vette el.6 Ezt követően az 1269-es és 1270-es évek mindkét 
udvarnál az előkészületekkel teltek. I. Károly több intézkedést is tett, mely 
Mária hercegnő méltó fogadtatását szolgálta. Többek között gondoskodott 
az érte küldött hajókról és biztosította a Nápolyba történő érkezését. To-
vábbá adót vetett ki annak érdekében, hogy lányának, Izabella hercegnő-
nek megfelelő hozományt és hajókat tudjon biztosítani, melyek a Magyar 
Királyságba szállították.7 Közben Magyarországon is gondoskodtak a 
Nápolyba készülő hercegnő kelengyéjéről és kíséretéről. Körül-belül 200 
000 ezüst márkányi hozománnyal érkezhetett Nápolyba,8 melynek egyes 

4  Uo. 7.
5  Fraknói V.: Mária, V. István leánya i.m. 324. Óváry Lipót az oklevél szövegét idézve, arra 
a következtetésre jut, hogy Konradin és a ghibbelinek ellen kötötte I. Károly és V. István 
a szövetséget. Lásd: Óváry Lipót: A magyar Anjouk eredete. Értekezések a történeti tudo-
mányok köréből 16. (1893: 1. sz.) 15. Fraknói Vilmos állítása szerint ez viszont a csehekre 
vonatkozik, ugyanis a magyar oklevelekben II. Ottokár seregéről, mint németekről írnak, 
továbbá V. Istvánnak nem volt oka Konradin elleni szövetséget kötnie. Lásd: Fraknói Vilmos: 
A Habsburg-ház első érintkezése Magyarországgal 1269–1274. In: Értekezések a Történeti 
Tudományok köréből 24. (1917: 8. sz.) 536. 
6  Fraknói V.: Mária, V. István leánya i.m. 324.
7  Wenzel Gusztáv: Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból I. Budapest 1874. 4–17.
8  Prokopp M.: Magyarországi Mária i.m. 101. A hozomány összegét Prokopp Mária említi. 
Fraknói Vilmos csupán annyit ír, hogy a magyar hercegnő hozománya valószínűleg arányban 
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darabjait haláláig őrizte és végrendeletében szintén említést tett róluk, mint 
atyai ajándékról.9 Kíséretéről annyit tudunk, hogy főudvarmesternője Ág-
nes asszony volt, a Csák nemzetségből származó Tamás özvegye.10

Mária hercegnő 1270. április 11-én érkezett Zárába, ahol már várták 
a díszes nápolyi hajók, hogy átkeljenek vele az Adrián. Az apuliai parto-
kon lépett a Nápolyi Királyság területére és jegyesével is itt találkozott 
legelőször. Károly herceg ekkor 22 éves volt, délceg alkatú, bátor és lo-
vagias, holott a „sánta” jelző ragadt rá.11 Nápolyban az ifjú pár a Castello 
dell’Uovo-ban rendezkedett be, de a Nápolyi Királyság több kastélya is 
lakhelyéül szolgált Károly hercegnek és Máriának: Somma, Nocera, Avel-
lino. A Szicíliai Királysággal szemben azonban Provence szépséges tájait 
részesítették előnyben, mely még I. Károly első feleségének hozománya 
révén került a nápolyi király birtokába.12 Máriának és Károlynak összesen 
14 (13) gyermeke született házasságuk első 15 évében: 9 (8) fiú (Martell 
Károly, Lajos, Róbert, Rajmund Berengár, Fülöp, János, Trisztán, Péter, 
János) és 5 lány (Margit, Mária, Beatrix, Eleonóra, Blanka).13 Ezzel bizto-

állott a nápolyi hercegnő hozományával, aki közel 200.000 ezüst márkányi értéket vitt magá-
val. Lásd: Fraknói V.: Mária,V. István leánya i.m. 325. 
9  Fraknói V.: Mária, V. István leánya i.m. 324–325. 
10  Uo. 324. Továbbá Wenzel is említi V. István egy 1269-ben kiadott oklevelében. Wenzel 
Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár VIII. Budapest 1870. 162.
11  Fraknói V.: Mária, V. István leánya i.m. 325.
12  Uo. 325–326.
13  Azt a feltevést, miszerint II. (Sánta) Károlynak és Magyarországi Máriának 13 gyermeke 
született, sem Fraknói Vilmos, sem Lukács Márta, sem Prokopp Mária nem vitatja. Lásd: 
Fraknói V: Mária, V. István leánya i.m. 326.; Lukács Márta: Árpádházi Mária nápolyi király-
né és magyarországi szentjeinek története. Budapest 2003. 10.; Prokopp M: Magyarországi 
Mária i.m. 101. Mind e mellett, mivel a Magyarországi Mária síremlékében lévő13 fülkében 
gyermekeinek szobrai kaptak helyet, ami szintén az eredeti feltevést erősíti. Lásd: Prokopp 
Mária – Horváth Zoltán: Nápoly középkori magyar emlékei. Budapest 2014. 9.; Fraknói 
Vilmos: Mária nápolyi királyné, magyar királyleány síremléke Nápolyban. Archeológiai Ér-
tesítő 25. (1905: 5. f.) 388. Azonban Wertner Mór és Pór Antal 14 főre teszi Magyarországi 
Mária gyermekeinek a számát. Az eltérés a fiúknál van jelen, ugyanis Trisztánt és Jánost, akik 
gyermekkorukban haltak meg, az előbb említettek 1 főnek veszik, míg az utóbbiak kettőnek. 
Lásd: Wertner M.: Az Árpádok i.m. 511.; Pór Antal: Schipa, Michelangelo: Anjou Martell 
Károly. Századok. (1892: 5.sz.) 430. Pór Antal ezt a Chronicum Siculum egy bejegyzésével 
magyarázza, mely világosan megkülönbözteti Jánost és Trisztánt egymástól »Sextus (filius) 
fuit d Johannes, qui mortuus fuit clericus par vulus. Septimus Tristanus quinatus fuit tempore, 
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sították a dinasztia hatalmát és fennmaradását, amire annál inkább szükség 
volt, mert I. Károly királynak nem maradt más fiúörököse Mária férjén 
kívül. Nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor rögtön az első gyermek 
fiú lett, aki a Martell Károly nevet kapta. Leendő felesége, Habsburg Kle-
mentina, Rudolf német-római császár leánya 1281-ben érkezett Nápolyba. 
A hercegnő ekkor mindössze nyolc éves volt még, így az ő neveltetése is 
Máriára maradt.14 Házasságának első 10 éve mondhatni problémamentesen 
zajlott, nem jegyeztek fel olyan történéseket, melyek befolyással lettek 
volna Mária hercegnő és családja életére. Az első esemény, mely próbára 
tette szilárdságát 1282 húsvétján kezdődött.

A szicíliai vecsernye okozta megpróbáltatások (1282–1289)
I. Károly, mint Nápoly és Szicília királya katonákat állomásoztatott Szi-
cília területén, hogy hatalmát biztosítsák. Mivel I. Károly Franciaország-
ból érkezett a Két Királyság meghódítására, katonái is franciák voltak. A 
szicíliaiak azonban megelégelték a francia uralmat és fellázadtak a király 
ellen: 1282 húsvét hétfőn – a vecsernye alatt – a szigeten állomásozó 
francia katonákat lemészárolták. Az aragóniai király eme váratlan fordulat 
következtében pedig elfoglalta a szicíliai szigetet. A nápolyi király háborút 
indított tartománya visszaszerzésére, 1284 tavaszán az aragóniai hajóhad 
azonban váratlanul megjelent Nápoly partjainál. Apja távollétében a hely-
tartói tisztséget Mária férje, Károly herceg viselte, aki azonnal támadást 
indított az aragóniai hajók ellen, akik erre visszavonultak. Az ifjú herceg 
követte őket, ez azonban hiba volt a részéről, mert az aragóniaiak csapdát 
állítottak a számára, ahol tőrbe csalták a herceget és foglyul ejtették. A 
király visszatértével megnyugtatta Máriát, hogy mihamarabb kiszabadítja a 

(quo) pater suus erat captivu in Sicilia et mortuus fuit par vulus«. Pór Antal a Chronicum 
Siculum-nak ad hitelt, mivel szerzője nápolyi lakos volt és a mű a 14. század közepén ke-
letkezett, így mondhatni kortársa volt Mária királyné gyermekeinek. Lásd: Pór A.: Schipa 
Michelangelo i.m. 430. Mária lányait tekintve a legtöbben megegyeznek abban, hogy 5 lánya 
volt – legyen szó akár 13, akár 14 gyermekről –, egyedül Prokopp Mária írja, hogy 6 lánya és 
7 fia volt. Lásd: Prokopp M.: Magyarországi Mária i.m. 101. 
14  Fraknói V.: Mária,V. István leánya i.m. 326–327. 
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trónörököst. Erre azonban már nem került sor. I. Anjou Károly 1285. január 
7-én örök nyugovóra tért15, így 1285 elején mind Nápoly, mind Mária ne-
héz helyzetbe került: a király halott, a trónörökös pedig idegen fogságban 
volt. Ilyen körülményeken csak egy igazán szilárd jellem kerekedhetett 
felül. A néhai király végrendeletében Artois Róbert francia grófot, leánya 
férjét nevezte ki az ország kormányzójává a trónörökös kiszabadulásáig. 
Mellé a pápa, mint főhűbérúr egy bíbornokot helyezett, hogy társa legyen 
a kormányzásban. Ezáltal Máriát, a fogságban lévő trónörökös feleségét, 
mind a király, mind a pápa mellőzte az ország irányításában. I. Károly úgy 
vélte, hogy tulajdonságai nem teszik lehetővé, hogy egy országot kormá-
nyozzon, míg a pápa női mivoltát kifogásolta.16 Mivel Mária hercegnőnek 
politikai hatalom nem állt rendelkezésére, ezért csak természetes jogára, 
azaz származására támaszkodhatott. Tervét arra alapozta, hogy megfelelő 
váltságdíj fejében fogva tartói hajlandóak lesznek elengedni férjét. Mivel 
hazájában, Magyarországon fivéréhez nem fordulhatott, mert őt a belviszá-
lyok kötötték le, ezért az angol királytól kért segítséget, aki az 1285. június 
27-én kiállított nyugtatványban 800 arany unciát kölcsönzött számára.17 
Mikor Károlyt Aragóniába szállították ő maga Provence-ba költözött – 
ahol mellesleg a helytartói tisztséget viselte -, hogy közelebb legyen mind 
férjéhez, mind a francia udvarhoz, akitől a további segítséget remélte. Itt 
került sor Martell Károly és Habsburg Klementina esküvőjére is 1287-ben. 
Alig egy év múlva ebből a frigyből született Károly Róbert, a későbbi ma-
gyar király.18 Mind e közben az aragóniai királlyal a fogoly Károly is tár-
gyalásokat folytatott, melynek eredményeként 1287. július 25-én sikerült 
megállapodniuk, ez a következő feltételeket tartalmazta Károly számára:

• lemond Szicíliáról;
• 30 ezer ezüst márkát fizet;

15  Uo. 327.  
16  Uo. 327–328.
17  Uo. 328.
18  Uo. 328.
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• a francia királynál és a Szentszéknél kieszközöli, hogy békét kös-
senek vele;

• három fiát kezesként átadja, míg ezek nem teljesülnek;
• ha nem tudja teljesíteni a feltételeket, akkor Provence-t át kell 

adnia.19

A váltságdíj előteremtése érdekében, Mária IV. Miklós pápától kért 
segítséget. A pápa azonban, mint a Nápolyi–Szicíliai Királyság főhűbérura 
elfogadhatatlannak tartotta az egyezség feltételeit. Egyúttal maga elé idézte 
Alfonz aragóniai királyt, hogy jobb belátásra és a feltételek enyhítésére 
bírja. Alfonz azonban nem jelent meg és a követeléseihez is ragaszkodott. 
Így Károly 1288. október 27-én megerősítette az egyezséget és ígéretet tett 
arra, hogy ha a következő egy évben sem sikerül teljesíteni a feltételeket 
önként tér vissza a fogságba.20 Ezt követően Provence-ban, Aix-nál talál-
kozott feleségével és három fiával. Lajos, Róbert és Rajmund, a három ná-
polyi herceg ezt követően Aragóniába ment, hogy teljesítsék az apjuk által 
kötött egyezséget és a béke biztosítékaként szolgáljanak.21 Miután Károly 
és Mária búcsút vettek fiaiktól elindultak Nápolyba. Útjuk a pápai udvaron 
át vezetett, ahol ismét megpróbálták a pápa beleegyezését kérni az aragó-
niaiakkal kötött békéhez, sikertelenül. Mindazonáltal a pápa 1289. május 
29-én megkoronázta Károlyt és Máriát, akik ezután folytatták útjukat Ná-
polyba.22 Az egy év leteltével Provence-ban ismét búcsút vettek egymástól 
és Károly a spanyol határhoz ment, hogy teljesítse az egyezséget, melyet 
az aragóniai királlyal kötött. Három napig várt arra, hogy megjelenjenek a 
király követei és fogságba vessék, de miután azok a harmadik napon sem 
jelentek meg, úgy vélte, hogy ő eleget tett kötelezettségének és visszatért 
feleségéhez Provence-ba.23

19  Uo. 328–329.
20  Uo. 329.
21  Uo. 329.
22  Uo. 330.
23  Uo. 330.
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A magyarországi trónigény I. – Mária, Magyarország királynője (1290–1292)
Magyarország iránt már az 1270-es évek óta tanúsítottak érdeklődést a 
nápolyi Anjouk. I. Károly 1272-ben, V. István halálakor egy levelet küldött 
a magyar urakhoz, melyben kifejezte a király halála miatt érzett fájdalmát 
és hűségükbe ajánlotta Lászlót, az új királyt.24 1276-ban IV. László magyar 
és II. Ottokár cseh király közötti vitában közvetítő szerepet töltött be I. 
Anjou Károly, majd mikor 1278-ban követeket küldött Magyarországra, 
beavatkozott a Száva vidéki urak magánháborújába. Egyúttal azonban fel 
kellett adnia azon céljait, hogy befolyást gyakoroljon Magyarország ügye-
ire. Lánya, Izabella ugyan magyar királyné volt, de IV. László mellett nem 
sok szerep jutott neki, férje mellőzte és házasságuk végül gyermektelen 
maradt.25 1290-ben két csapás is érte a nápolyi királyi párt. Egyrészt II. Ká-
roly elvesztette Anjou és Maine tartományát, melyet apai örökségként bírt, 
másrészt meggyilkolták IV. László magyar királyt, Mária királyné öccsét. 
Mivel IV. László gyermektelenül halt meg, így az európai uralkodók úgy 
vélték, hogy az Árpád-ház férfiágon kihalt. Mivel Mária királyné az elhunyt 
király legidősebb nővére volt, ezért úgy gondolta, hogy e jogon őt illeti 
meg a magyar korona.26A magyarországi utódlás előkészítése végett ki is 
nevezett egy héttagú küldöttséget (1290. szeptember 21.)27. II. Vencel cseh 
király és Wittelsbach Ottó bajor herceg is leányági származásra hivatkozva 
követelték a koronát, Habsburg Rudolf IV. Béla hűségajánlatára hivatko-
24  Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában. Budapest 1923. 9.; Uő: Anjou Károly. 
Budapest 1913. 77. Itt Miskolczy még közli, hogy Károly salernoi herceg már 1272-ben, V. 
István életében használta a magyar királyi címet. Azonban Fraknói rávilágít arra a tényre, 
hogy Miskolczy egy téves datálás miatt eshetett ebbe a hibába, ugyanis Fejér a Codex Dip-
lomaticus V./2. 35. oldalán tévesen 1272-re datálja Martell Károly egy levelét. Erre vonatko-
zóan lásd: Fraknói V.: A Habsburg-ház i.m. 33. Azt írja, hogy ha ez a dátum helyes, akkor 
azt kéne feltételezni, hogy apjával szemben léptette fel alig egyéves fiát Mária, ami azért is 
valószínűtlen, mert a nápolyi udvar V. Istvánnal és utódjával is bensőséges viszonyt ápolt. 
Ezt I. Károly egy levele is bizonyítja, melyben a kunokat IV. László és Erzsébet királyné 
hűségére buzdítja. Lásd: Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 32.sz. ( Fraknói erre tévesen a 
34. számmal hivatkozik. Fraknói V.: A Habsburg-ház i.m. 33.)
25  Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 7–8.
26  Dümmerth Dezső: Az Anjou-ház nyomában. Budapest 1982. 192–194.
27  Wenzel G.: Magyar diplomacziai i.m. 89. sz.; Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Budapest 
2002. 453.
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zott és fiának, Albert osztrák hercegnek adományozta Magyarországot, 
mint megürült hűbért. IV. Miklós pápa pedig Szent Istvánra hivatkozva 
adott alapot a Szentszék trónigényének, miszerint annak idején a korona 
elfogadásával elismerte a pápai hűbért.28 Azonban az Anjouknak 1290-ben 
még nem sikerült valóra váltaniuk magyarországi tervüket, mert ekkor a 
magyar urak nagy része Velencei Andrást emelte királyukká, mellőzve ez-
zel a további jelölteket,29 mivel ők még egyelőre nem gondolták úgy, hogy 
az Árpád-ház kihalt volna. Igaz ugyan, hogy egyenes ágon megszakadt, de 
oldalágon még élt egy fiú utód.30

Velencei András származása II. András magyar királyhoz vezethető 
vissza, akinek a halála után született egy István nevű fia, akit IV. Béla 
nem ismert el testvérének és anyjával együtt száműzött. Istvánnak később 
egy fia született, András. Mivel sem IV. Béla, sem utódai nem tekintették 
Andrást az Árpád-ház tagjának, így érthető, hogy miért gondolta Mária 
királyné és a nápolyi udvar, hogy az Árpád-ház férfiágon kihalt. 1290-ben 
főként a délvidéki urak – Frangepánok, Babonićok, Šubićok – támogatták 
a nápolyi Anjouk magyarországi trónigényét. Ezt támasztja alá, hogy 1291 
júniusában II. Károlynál járt Babonić Radiszló és Frangepán Duim,31 va-
lamint 1291 novemberében a Šubić-testvérek számára (Pál bán, Mladen és 
György) az Apulia kikötőből búza- és árpakivitelt engedélyeztek Szlavónia 
és Dalmácia partjaira, s ebben az oklevélben „egész Szlavónia és Dalmácia 
urainak” nevezi őket.32 

Az említett főurakon kívül a Kőszegiekkel kezdett tárgyalásokba az 
Anjou-udvar, melynek az eredménye az lett, hogy Mária királyné felhatal-
mazta Kőszegi Ivánt egy háború indítására III. András ellen.33 Cserébe Vas 

28  Uo. 
29  Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 8.
30  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 195.
31  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 95.sz. Frangepán Duim-t Wenzel máshol is II. Károly 
és Mária királyné egyik első híveként említi. Lásd: Wenzel Gusztáv: A Frangepánok Magyar-
ország történetében az Anjou királyok korában. Századok. (1890: 3.sz.) 204.
32  Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 8. 
33  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 99.sz.
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és Sopron megyét adományozta a királyné hűbérül, mely a leghatásosabb 
eszköze volt a nyugat-magyarországi család megnyerésének (1292. január 
5.). A megállapodásnak reális következménye is lett, ugyanis még 1292 
tavaszán a Kőszegiek fellázadtak a korona ellen. A lázadás két irányban 
terjedt tovább: egyrészt a Dráván túlra, másrészt a pozsonyi és a nyitrai 
vidékre. Végül III. Andrásnak sikerült békét kötnie Kőszegi Ivánnal, ám 
az végül mégis foglyul ejtette a királyt és csak hosszú alkudozások után 
engedte szabadon. Végeredményben az Anjouk kínálta feltételek mellett 
tarthatta meg a Vas és Sopron megyei ispáni méltóságot.34

A magyarországi trónigény II. – Martell Károly (1292–1295) 
Mikor Mária királynő párizsi útján férjével együtt megszállt Aix-ben, Pro-
vence fővárosában egy proklamációt bocsájtottak ki 1292. január 6-án,35 
mely szerint Mária, aki „Isten kegyelméből Jeruzsálem, Szicília és Magyar-
ország királynője” elsőszülött fiának, Martell Károlynak adományozza 
Magyarországot. Továbbá követek által hűségesküre szólította fel a magyar 
rendeket. Ennek hátterében az állt, hogy a nápolyi udvar úgy vélte, egy férfi 
trónkövetelő sokkal hatékonyabban léphet fel.36 Ez a lépés azonban eleve 
elutasításra talált a magyar rendek körében. Maga az irat Magyarországot, 
mint hűbéres tartományt kezelte, mely saját akarattal nem rendelkezik és ez 
a magatartás magyar részről sértő volt, még akkor is, ha ez bevett feudális 
joggyakorlatnak számított Európa nyugati felén.37 Ezt követően Martell 
Károly már 1292. április 12-én oklevelet adott ki, melyben Kőszegi János, 
soproni és vasi ispán számára erősített meg birtokadományokat, név szerint 
Vas és Sopron vármegyéket.38 Szintén, mint magyar király járt el, amikor 
megtiltotta a nápolyiaknak, hogy jogtalanságot kövessenek el a traui és 

34  Szűcs J.: Az utolsó Árpádok i.m. 328.
35  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 100. sz.
36  Szűcs J.: Az utolsó Árpádok i.m. 328–329. 
37  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 195. 
38  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 104.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 9. 
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spalatoi kereskedőkkel szemben.39 Még 1292-ben követeket küldött Ma-
gyarországra, hogy ügyét előre mozdítsák III. András ellenében a Šubićok 
támogatásával.40

Mivel a Tengermellék fontos volt Magyarország szempontjából, 
ezért az azt meghatározó Šubićokat III. András sem akarta elveszíteni, 
így a tengermelléki bánságot összes jövedelmével a Šubić-testvéreknek 
adományozta. Ennek az adománynak a hírére Šubić Pál bánt 1294-ben 
maga elé idézte II. Károly és Martell Károly,41 aki követei útján jelent 
meg Nápolyban. A kibékülést bizonyítja, hogy a következő év májusá-
ban a Šubićok ismét engedélyt kaptak gabonakivitelre,42 valamint 1295. 
június 27-én43 a tengermelléki bánságot immár a nápolyi Anjouk kezéből 
is elnyerte Pál bán.44 Minden bizonnyal ez lehetett Martell Károly egyik 
utolsó intézkedése, mert még ez év nyarán 1295. augusztus 19-én45 a kitört 
pestisben feleségével együtt életüket vesztették.46

A magyarországi trónigény III. – Károly Róbert (1295–1310)
Elsőszülött fia halála után Mária királyné nem mondott le a magyar koro-
náról, amit jogos örökségének tekintett.47 Károly Róbert apja halála után 
felvette a „Magyarország királya” címet és hétéves korától fogva, mint 
leendő magyar királyt nevelték. Ehhez kapcsolódóan sokat jelentett, hogy 
magyar nagyanyja közvetlen környezetében nevelkedett egészen 12 éves 
39  Uo. 
40  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 105.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 9. 
41  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 136.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10.
42  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 148.sz, 148.b.sz., 150.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Ká-
roly Róbert i.m. 10.
43  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 149.sz. Kristó Gyula és Makk Ferenc ezt tévesen 
1295. június 17-re teszi. Lásd: Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10.
44  Uo. 9–10. 
45  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 200. 
46  Miskolczy I.: Magyarország i.m. 10–11. Ezzel szemben Dümmerth Dezső azt írja, hogy 
Martell Károly már 1294-ben megözvegyült, amikor felesége életet adott harmadik gyerme-
küknek, Klemenciának. Lásd: Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 200.
47  Jászay Mária: Párhuzamk és kereszteződések a magyar–olasz kapcsolatok történetéből. 
Budapest 1982.70. 
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koráig. Ugyanis a nápolyi udvarban a királyné mellett tartózkodó magyar 
személyzettel és tisztségviselőkkel is folyamatosan kapcsolatba került, 
mivel pontos adatok vannak arról, hogy Nápolyban, valamint Nocerában 
számos magyar élt, akik Mária királyné kíséretéből származtak.48 

II. Károly nápolyi király az 1296. február 13-i nagytanácson nevezte ki 
harmad szülött fiát, Róbertet Calabria hercegévé és felruházta az elsőszü-
löttségi joggal. Ezáltal Róbert lett a nápolyi trónörökös és Károly Róbertet 
kizárták a nápolyi trón örökléséből. A királyi határozatot VIII. Bonifác 
pápa szintén megerősítette 1297. február 27-i bullájában, mint Nápoly 
hűbérura.49 Ettől kezdve Róbert, mint helytartó irányította Nápolyt és gya-
korlatilag átvette apjától az ügyek intézését, aki Provence-ba vonult vissza. 
Ezt követően Róbert, hogy helyzetét még inkább biztosítsa, Károly Róber-
tet minél hamarabb Magyarországra kívánta küldeni.50 Azonban a nápolyi 
udvar már 1290-ben megtapasztalta, hogy a magyar trón megszerzése nem 
alapozható kizárólag a származásra. A magyarországi tartományurakat, 
valamint kisebb nemeseket is meg kell győzni a trónigényről, támogatásuk 
nélkül nem lehet az ifjú Anjou hercegből magyar király.51

Martell Károly halála után egy időre az Anjouk visszafogtak a heves 
követelésből, azonban tartották a kapcsolatot a tengermelléki urakkal, fő-
ként a Šubićokkal. Ezt mutatja, hogy Šubić Pál bán követei Dalmáciába 
továbbra is szabadon vihettek ki gabonát egy 1296. márciusi oklevél sze-
rint,52 míg Šubić György 1298 elején tett látogatást Nápolyban.53 Miután 
48  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 221–222. 
49  Ez megegyezett a pápa azon óhajával, hogy Magyarország és Nápoly Anjou irányítás 
alatt legyen ugyan, de két külön kézben. Német oldalról a Habsburgok támogatták Róbertet, 
akiknek Ausztria megszerzése után Itália és Magyarország felé is expanziós terveik voltak. A 
franciáknál pedig IV. Fülöp akart elkerülni egy új nagyhatalmi tényezőt. Lásd: Dümmerth D.: 
Az Anjou-ház i.m. 222–223. Miskolczy szerint viszont a pápának nem állt érdekében Károly 
Róbert kizárása. Miskolczy István: Magyar–olasz összeköttetések az Anjouk korában: magyar 
nápolyi kapcsolatok. Budapest 1937. 10. 
50  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 224. 
51  Uo. 224–225. 
52  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 154.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10. 
53  Uo.; Szűcs Jenő szerint 1300 elején járt Subics György Nápolyban, amit Wenzel is alátá-
maszt. Itt Wenzel azt írja ugyan, hogy „György comes Horvátországból Siciliában”, de mivel 
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VIII. Bonifác került a pápai székbe újabb lendületet vettek a magyarországi 
ügyek. Jól mutatja a pápa, Mária királyné, valamint a Šubićok közti ér-
dekazonosságot, egy 1298 tavaszán kelt oklevél, melyben Šubić György 
és Mária királyné kérésére VIII. Bonifác pápa Sebenicoban püspökséget 
alapított. II. Károly király a Tengermelléken és Boszniában megerősítette 
az addigi adományokat,54 illetve újabb birtokokat adott: a Šubić-testvérek 
1298 augusztusában, a Hrvatin-atyafiság pedig 1299 júniusában kapott 
erre vonatkozó kiváltságlevelet.55 A nápolyi ügy védelme mellett II. Károly 
1299 augusztusában megerősítette a Šubićok összes birtokolt vagyonát,56 
majd a következő hónapban a Babonićok kaptak hasonló jellegű utasítást.57 
Sokat segített a nápolyi igénynek, hogy az esztergomi érseki székbe 1298-
ban Bicskei Gergely került, aki az Anjouk híve volt.58

Egy 1300. február 10-i levél szerint Károly Róbert elindult Magyaror-
szágra59 több magyarországi főember tanácsára (Babonićok, Frangepánok, 
Kőszegiek és Csákok). II. Károly, hogy nyomatékot adjon kérésének, 
valamint hogy biztosítsa unokája magyarországi helyzetét újabb birto-
kadományokat tett. 1300 májusában Frangepán Duimnak adományozott 
három tengermelléki megyét (Vinodol, Modrus, Gećke) és más kisebb 
birtokokat,60 míg a Babonićok egy hatalmas földterületet kaptak, mely 
Németországtól Boszniáig, a Száva-folyótól a Gozd-hegységig húzódott.61

a dátum mellett Nápolyt jelöli meg helyszínnek, ezért itt feltételezem, hogy „Sicilia” alatt itt 
magát a Királyságot értette. Lásd: Szűcs J.: Az utolsó Árpádok i.m. 479.; Wenzel G: Magyar 
diplomacziai i.m. 173. sz.
54  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 158.b.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10. 
55  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 161.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10. 
56  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 163.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10. 
57  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 165.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 10. 
58  Szűcs J.: Az utolsó Árpádok i.m. 333 . 
59  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 173.c.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 
10–11.
60  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 179.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 11. 
61  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 180.sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 
10–11.
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II. Károly, hogy fedezni tudja Károly Róbert útját Magyarországra, 
kölcsönt vett fel firenzei bankároktól 1300 arany értékben.62 Egyik udvari 
káplánját, Antalt, egy ferences szerzetest rendelt Károly Róbert mellé, 
valamint kincstartót, familiárisokat, hadihajót fegyverrel és élelemmel 
és elindította unokáját Magyarország felé. Látszólag sietve küldte el Ká-
roly Róbertet a nápolyi udvartól, mintha csak azért tenné, hogy a nápolyi 
trónöröklést ezáltal is biztosítsa. Ugyanis ekkor még politikailag ésszerűt-
lennek tűnt ez a döntés, mivel III. András egészséges volt és politikailag 
már biztosította helyét az országban. Nem lehetett tudni, hogy a következő 
évben, tragikus hirtelenséggel el fog hunyni és fiúörökös nélkül hagyja a 
magyar trónt.63 Károly Róbert 1300 augusztusában szállt partra Spalato-
ban, ahol Šubić Pál, „Horvátország, Dalmácia és Bosznia ura” fogadta 
kíséretével együtt.64 Azonban a magyar urak igen nagy csoportja (a Borsák, 
Babonićok, Csák Máté és a Kőszegiek) III. András oldalára állt, akik közül 
nem egy pár évvel előtte még szemben állt vele.65 III. András halálhíre 
Zágrábban érte Károly Róbertet,66 mire azonnal Esztergomba sietett, ahol 
az esztergomi érsek, Bicskei Gergely I. Károly néven magyar királlyá 
koronázta. Azonban a magyar jogszokásban szigorú feltételei voltak a 
királyavatásnak, amit most többszörösen megsértettek:

• Hiányzott a rendek többsége. Csupán az Anjoukat támogató ne-
mesek voltak jelen.

• Az esztergomi érseket, aki a koronázást végezte, bitorlónak tartot-
ták, ugyanis megválasztása nem felelt meg a jogszokásnak.

• Szent István koronája nem volt az Anjou-párt kezében, ezért egy 
pótkoronával végezték el a koronázást.

Mindemellett az Anjou-pártiak bíztak abban, hogy elegendő az örö-
kösödés jogára hivatkozniuk, hogy az ország elfogadja az új királyt. Ez 

62  Wenzel G: Magyar diplomacziai i.m. 182.sz.; Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 228–229.
63  Uo. 228–229.
64  Uo. 229. 
65  Szűcs J.: Az utolsó Árpádok i.m. 479.
66  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 229.
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a feltevésük azonban téves volt.67 A magyar rendek szemében az elhunyt 
III. András király lánya, Erzsébet számított a legközelebbi Árpád-vérnek 
és úgy vélték, hogy a tőle származó gyermekek birtokolhatják jogosan a 
magyar trónt. Ezért elkezdtek jegyest keresni a hercegnőnek, s választásuk 
a cseh király fiára, Vencelre esett, aki szintén Árpád-házi leszármazott volt, 
mint IV. Béla dédunokája. Vencelt Szent István koronájával Székesfehér-
váron meg koronáztak 1301. augusztus 26-án68 és az eljegyzés is megtör-
tént.69 A formai hiba itt annyi volt, hogy az esztergomi érsek helyett – aki az 
Anjouk pártján állt – a kalocsai érsek végezte el a koronázást. Ezt követően 
Károly Róbertnek immár törvényes ellenféllel kellett szembenéznie, ezért 
visszatért a horvát-szlavón területekre, ahol fő támogatói voltak és egy 
bélakúti cisztercita apátságban húzta meg magát.70 Az aragóniai királyhoz 
küldött diplomáciai jelentés szerint a két trónkövetelő közül belpolitikailag 
Vencelnek sokkal jobbak voltak az esélyei a trón megszerzésére.71

VIII. Bonifác pápa, amikor értesült a Magyarországon történtekről fel-
háborodását fejezte ki, miszerint a magyarok az ő akaratát figyelmen kívül 
hagyva emeltek trónra egy másik királyt. A Magyarországra küldött legátus 
élére Niccolo Boccasino bíborost nevezte ki, aki meghallgatta a püspököket 
és a világi főurakat, majd mikor azok ígéretet kaptak sérelmeik orvoslására, 
sokan beleegyeztek, hogy inkább az Anjou jelöltet támogatják. Ezalatt VIII. 
Bonifác előtt megjelent I. Károly képviseletében nagyanyja, Mária királyné, 
valamint a kalocsai érsek, a veszprémi, zágrábi és győri püspök eleget téve a 
pápai felszólításnak, míg Vencelt csupán három jogtudós követ képviselte.72 
A pápa 1303. május 31-én73 kiadott bullájában természetesen a várakozások-

67  Uo. 230.
68  Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. Budapest 1921. 23.
69  Egyes források szerint Vencel már III. András halálakor Erzsébet jegyese volt. Lásd: Kristó 
Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 13. 
70  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 230–231. 
71  Csukovits Enikő: Az Anjouk birodalma, 1301–1387. Budapest 2009. 19.
72  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 232.
73  Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentészék (1301–1387). In: Magyarország és a Szentszék 
kapcsolatainak ezer éve. Szerk: Zombori István. Budapest 1996. 57. 
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nak megfelelően az Anjou-jelölt mellett döntött, míg Vencelt megfosztotta a 
magyar királyi cím használatától, továbbá engedélyezte Károly nagyanyja, 
Mária királyné számára a „Magyarország királynője” cím használatát, 
valamint Bicskei Gergelyt az érseki jelvények átvételére Rómába hívatta 
és felszólította Albert német-római királyt I. Károly támogatására, ugyanis 
utóbbi hűbéri jogcímen követelte már korábban Magyarországot.74

A következő évben 1303. október 11-én a pápa meghalt a francia tá-
madás következtében és Niccolo Boccasino követte őt a pápai székben XI. 
Benedek néven, aki pontosan ismerte a magyarországi helyzetet. Sikerült 
elérnie, hogy a magyarok végképp elforduljanak Venceltől. Mivel a cseh 
király úgy vélte, hogy fia helyzete nincs biztosítva, 1304-ben hirtelen 
megjelent Budán és vele együtt tért vissza Csehországba.75Azonban Szent 
István koronáját is magával vitte. II. Vencel cseh király 1305-ben meghalt, 
s helyére fia lépett III. Vencel néven, aki lemondott Magyarországról, a 
koronát pedig Wittelsbach Ottó bajor hercegnek adta át, aki leányágon 
IV. Béla unokája volt, így Károly Róberthez hasonló jogot formálhatott 
a magyar trónra.76 A Kőszegiek, valamint Kán László, aki egész Erdély 
ura volt rögtön csatlakoztak is a bajor herceghez és 1305. december 6-án 
Székesfehérváron a veszprémi és csanádi püspök királlyá koronázta a 
Szent Koronával.77 Erre válaszul az Anjou-párt egyéves fegyverszünetet 
kötött, amit a háborúra való felkészüléssel töltött, aminek a végén Károly 
Róbertnek sikerült elfoglalnia Esztergomot és Budát a Kőszegiektől.78

Mindeközben folyamatosak voltak a követjárások a nápolyi udvarban: 
a Šubićok, Frangepánok és Babonićok hol személyesen (1306)79, hol köve-

74  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 232–234.
75  Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 15. Csukovits Enikő szerint viszont Vencel 
megunta a hatalom nélküli királyi szerepet és ő maga szökött meg Budáról. Lásd: Csukovits 
Enikő: Királyi gyermekek, gyermek királyok. Budapest 1993. 72. 
76 Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 237–240.
77  Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m. 16.
78  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 23–24. 
79  Wenzel G.: Magyar diplomacziai i.m. 225.sz.
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tek útján (1305) tettek látogatást a nápolyi udvarban.80 A pápai székben ek-
kor már V. Kelemen pápa ült, aki megtiltotta Ottónak a magyar királyi cím 
használatát. Ez a döntés az Ottó-pártiakat is gondolkodóba ejtette, így mi-
kor 1307-ben Erdélybe indult a bajor herceg Kán László erdélyi vajdához, 
a vajda elfogatta és elvette tőle a Szent Koronát. Mikor Ottó kiszabadult 
távozott Magyarországról. Ezt követően Károly Róbert egyedül maradt, 
mint trónkövetelő, de ez nem jelentette azt, hogy a magyar nemesek mind-
egyike elfogadta volna.81 1307. október 10-én összegyűltek a rendek a pesti 
Rákos mezején, ahol elismerték Károly Róbertet királyuknak.82 Azonban 
az ország leghatalmasabb urai nem voltak jelen: Csák Máté, Kőszegi Hen-
rik bán, valamint Kán László erdélyi vajda. Károly Róbertnek immár nem 
a trónkövetelőkkel kellett szembe néznie, sokkal inkább az őt megillető ki-
rályi jogok és birtokok visszaszerzése körül forogtak a gondolatai.83 Az ügy 
megoldása érdekében a pápa újabb legátust küldött Magyarországra Gen-
tilis de Montefiore bíboros vezetésével, akinek a fő célja a királyi tekintély 
visszaállítása volt.84 Mária királyné is elkísérte a bíbornokot útjára, hogy 
személyével és tanácsával segítse unokáját a magyar trón elnyerésében. A 
magyarországi út fedezése érdekében a királyné négy évre elzálogosította 
nápolyi jövedelmeit. 1308 áprilisában indult útnak a küldöttség Nápolyból 
és Spalatoban értek partra, ahonnan Zágrábba vezetett az útjuk. Itt Károly 
Róbert fogadta őket. Budán a bíboros tárgyalásokat folytatott az országna-
gyokkal, valamint a főpapsággal és sikerült megegyezniük abban, hogy a 
királyt az ország rendjei választják, a pápa csak megerősíti azt.85

Gentilisnek sikerült az urak nagy részét megnyernie és országgyűlést 
hirdetett Pestre a dominikánusok templomába, ahol Károly Róbertet király-

80  Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert i.m.16.
81  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 23–24. 
82  Kristó Gyula: Anjou-kori oklevéltár II. 1306-1310. Budapest–Szeged 1992. 243.sz.
83  Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról: Nyugat-Európa magyar képe a kö-
zépkorban. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Budapest 
2015. 137.
84 Jászay M.: Párhuzamok i.m. 71.
85  Uo. 71–72.
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lyá választották és esküvel kötelezték el magukat iránta.86 Így először 1309. 
június 15-én87 egy ideiglenes koronázás történt, ám nem a Szent Koronával 
ugyanis az még mindig az erdélyi vajdánál volt.88 Mária királyné ezután 
visszatért Nápolyba, Gentilis bíboros azonban még maradt, mert hátra 
volt még a tartományurak önkényuralmának letörése.89 A koronázás után 
ugyanis nem tartott sokáig a királypártiak hűsége. Az új korona és koroná-
zási hely ürügyül szolgált nekik és egymás után szegték meg az esküjüket. 
Tovább nehezítette a helyzetet, hogy László vajda, akinél a korona volt, a 
szerb király fiához kívánta adni leányát.90 Gentilis ellenezte a házasságot és 
felszólította, hogy szolgáltassa vissza a királyi birtokokat. Mivel ennek nem 
tett eleget a vajda, egyházi átokkal sújtotta a legátus és elrendelték, hogy 
amennyiben 1310. február 2-ig nem adja át a Szent Koronát még súlyosabb 
büntetéssel sújtják.91 Ennek a rendeletnek már engedelmeskedett a vajda.92 
Ezt követően 1310. augusztus 27-én immár törvényesen Esztergomban az 
esztergomi érsek koronázta meg Károly Róbertet I. Károly néven Szent 
István koronájával.93 Gentilis 1311 szeptembere után hagyta el Magyaror-
szágot, amikor a király uralmát már szilárd keretek között tudhatta.94

Magyarországi Mária utolsó évei
Mária királyné 1309-ben özvegyült meg és a nápolyi trónt harmad szülött 
fia, Róbert örökölte meg. Az anyakirályné életének ezen részét főként az 

86  Miskolczy I.: Magyarország i.m. 16.
87  Uo. 16. Ezt támasztja alá az is, hogy 1309. június 15-én a budavári palotában teszi le Károly 
Róbert az esküt. Lásd: Kristó Gy.: Anjou-kori oklevéltár II. i.m. 668. sz. Dümmerth szerint 
azonban 1309. június 16-án volt a koronázás. Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 244.
88  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 244.
89  Jászay M.: Párhuzamok i.m. 72.
90  Kristó Gy.: Anjou-kori oklevéltár II i.m. 789. sz.
91  Uo. 790. sz.; Thallóczy Lajos – Áldásy Antal: Magyarország és Szerbia közti összekötteté-
sek oklevéltára 1198–1526. Budapest 1907. Magyarország melléktartományainak oklevéltára 
Codex diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum. 2. XIX. sz.
92  Miskolczy I.: Magyarország i.m. 16–17. 
93  Dümmerth D.: Az Anjou-ház i.m. 244.
94  Jászay M.: Párhuzamok i.m. 72–73.
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egyházi létesítmények építése, támogatása és a jótékonyság tette ki. Külön 
pártfogásban részesítette azokat a magyarokat, akik Nápolyba érkeztek – 
egy feljegyzés szerint ő maga gondoskodott betegsége idején Miklós aradi 
prépostról, mikor Nápolyban tanult.95 Magyarországgal és unokájával, im-
már I. Károly magyar királlyal szoros kapcsolatot ápolt, melyet főként saját 
követeivel biztosított, de magyar követek is rendszeresen megfordultak 
Nápolyban. Azonban Mária királyné nem volt nyugodt a magyarországi 
helyzet felől és 1318-ban vállalkozott még egy útra, hogy a főrendek és a 
király közti ellentétek elsimítását személyesen segítse.96

Magyarországi Mária művészetpártoló és egyháztámogató 
tevékenységét leginkább a nápolyi Santa Maria di Donna Regina templom 
őrzi, mely az ő támogatásából lett újjáépítve és díszítésében számos magyar 
vonatkozású motívum található. Mária királyné 1309-ben, férje halála után 
a templom melletti kolostor lakója lett egészen 1323. május 25-én bekövet-
kezett haláláig.97

Magyarországi Mária, nápolyi királyné, jelentős szerepet töltött be az 
Anjou-ház diplomáciájában, miközben aktívan részt vett az életét megha-
tározó két fő esemény (a szicíliai vecsernye és a magyarországi trónkérdés) 
alakulásában. A történések befolyásolására kihasználta családi összekötte-
téseit, melyek Európa jelentős részét behálózták, miközben a pápa támo-
gatását élvezte és így vált lehetővé, hogy a nápolyi Anjou-ház Európa két 
jelentős országát is magáénak tudhatta.

95  Uo. 73.
96  Prokopp M. – Horváth Z.: Nápoly középkori i.m. 59. 
97  Prokopp Mária – Horváth Zoltán: Mária királyné és az Anjou kapcsolat. In: Várak, kasté-
lyok, templomok: történelmi és örökségturisztikai folyóirat. (2009: 3. sz.) 32. 
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Abstract
The Role of Hungarian Maria – Queen of Naples – in the Diplomacy of 

the Neapolitan Angevin Dynasty

Hungarian Maria became Queen of Naples from the Arpad dynasty. She 
played an important role in the Angevin diplomacy. She was in contact with 
the French and English king by her husband, Charles II and with the Ara-
gon monarch by the Arpad dynasty. Therefore, under the Sicilian Vespers 
she contributed to her husband’s release from Aragon captivity. She had 
a decisive role in enthroning her son, and then her grandson in Hungary 
according to the strong bonds between the Angevins and the Arpad dy-
nasty. Her son married Clementina of Habsburg, daughter of the Emperor 
of the Holy Roman Empire, so Maria was in contact with the Habsburg 
dynasty and the Pope supported her ambitions as well. These relations have 
broadened her diplomatic margin.

Keywords: Hungarian Maria, Neapolitan Angevin Dynasty, dynastic re-
lations, diplomacy
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Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus 
jelenségeinek interpretációs kísérletei az 1945 és 1989/1990 

közötti magyar történetírásban

Bevezetés
Az a sajátos politikai átalakulás, amely jelentős társadalmi és gazdasági 
változásokkal járt együtt, elsősorban az államhatalom (amely ekkor még 
sok tekintetben egyenlő volt magával a tágabb értelemben vett uralkodói 
hatalommal, és attól jelentéstartalmát tekintve is nehezen volt elválasztha-
tó) megerősödését és centralizációját jelentette a késő középkor és a kora 
újkor időszakának nyugat-európai államaiban. Ez a nehezen definiálható és 
rendkívül komplex folyamat, melynek éppúgy vannak elsősorban a hatalmi 
legitimáció eszmei-ideológiai hátterének vizsgálataira épülő interpretációi, 
mint ahogyan főleg gazdasági-társadalmi jellegűek is (leginkább a mar-
xista és a „marxizáló” történetírásban), leggyakrabban az abszolutizmus 
fogalmaként ismert a történettudományban. Szűkebb értelemben az ab-
szolutizmus azt az abszolút (tehát korlátlannak nevezett, ám a valóságban 
inkább kontrollálatlan, párhuzamos hatalmi struktúrák által nem ellenőr-
zött és befolyásolt) uralkodói hatalmat jelöli, mely a politikai szuverenitás 
birtokosa és annak megtestesítője.

A modern európai történetírói irányzatok és az elmúlt két és fél év-
tized magyar történetírása is kronológiailag általában a 15–16. század 
fordulójára datálta ezeknek a folyamatoknak a látványosabb kiteljesedését, 
melyekre direkt és indirekt módon a dinasztikus államok egymással való 
kapcsolatrendszere és ezzel összefüggésben a korszak nagy nemzetközi 
vetélkedései is komoly hatást gyakoroltak, mintegy külső tényezőként 
generálva bizonyos belső folyamatokat.1 E (poszt)modern irányzatok, 

1  Ifj. Barta János: „Napkirályok” tündöklése. Európa a 16–18. században. Debrecen 2001. 71. 
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iskolák és diszciplínák – bármekkora különbségek legyenek is köztük 
– abból a többé-kevésbé közös „alapfeltevésből” indulnak ki, hogy a 
klasszikus értelemben vett abszolutizmus eszmerendszerének teoretikai és 
ideológiai alapon történő megalapozása csak a 16. században történt meg 
a valóban nagyszabású gazdasági átalakulások, társadalmi konfliktusok, 
vallási ellentétek és dinasztikus háborúskodások idején. Ugyanakkor az is 
vitathatatlan, hogy a központi hatalom erősítésére tett kísérletek és a cent-
ralizációs politikai törekvések nem csak a 16–17. század angol, francia és 
spanyol uralkodóit jellemezték, hiszen ezek a tendenciák sem térben, sem 
időben nem korlátozhatóak az abszolutizmus e három mintaállamára. Az 
abszolutizmus korai időszakára vonatkozó újabb kutatások az ideológiai 
előzmények feltérképezésére is kísérletet tettek (Papp Imre, Ifj. Barta Já-
nos, Sashalmi Endre, Hahner Péter, Poór János). E vizsgálódások alapján 
egyértelműnek tűnik az is, hogy bár a 16. század derekáig hiányzott az 
abszolút uralkodói hatalom kiépítésének és koncentrációjának ideológi-
ai-teoretikai megalapozottsága2, mégis jól körülhatárolhatóak azok a politi-
kai-hatalmi, államigazgatási, hadszervezeti vagy épp a jogelmélet területén 
bekövetkezett változások, melyek szilárd alapot teremthettek a következő 
évszázadok abszolutista törekvései számára, elsősorban az angol, a francia 
és a spanyol (kasztíliai–aragón) monarchiákban.3 

Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy a teljesség igé-
nye nélkül rövid áttekintést adjunk az 1945 és 1989/1990 közötti időszak 
magyar történetírásának azokról az interpretációs kísérleteiről, melyek 
az abszolutizmus (tanulmányunk második részében pedig a felvilágosult 
abszolutizmus) mibenlétét próbálták – a pártállam ideológiai kontrolljából 
következő kötelező eszmei háttérhez igazodva – értelmezni és sajátosságait 
megragadni. A rendszerváltást megelőző évtizedek magyar történetírása 

2  Ebből a szempontból leginkább Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes vagy 
később Jacques-Bénigne Bossuet munkássága emelhető ki, akik ugyanakkor nagyon is külön-
böző elvek és alapfeltevések útján, de mégis a szinte korlátlan, vagy legfeljebb az isteni és/
vagy természeti törvények által korlátozott uralkodó eszményét jelenítették meg munkáikban. 
3  Ifj. Barta J.: „Napkirályok” tündöklése i.m. 71–72.
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egészen másfajta megközelítéssel, módszertannal és a jelenlegitől teljesen 
eltérő frazeológiával kutatta az európai abszolutizmus jelenségét. Bár az 
uralkodó marxista ideológiai megközelítés, a történelmi materializmus 
történetfilozófiája és az osztályharcos szemléletmód alól ez a terület sem 
lehetett kivétel, az 1960-as évektől kezdődően a korábbi vulgármarxista 
műveket fokozatosan felváltották azok a történettudományi munkák, 
melyek minden ideológiai nyomás és elkötelezettség ellenére, újfajta 
szempontrendszerek vizsgálatát honosították meg, és ha polemikus céllal 
is, de a nyugati történetírásnak a témára vonatkozó legújabb kutatási ered-
ményeire is igyekeztek reflektálni. Az 1980-as években napvilágot látott 
művek esetében pedig már sokkal kevésbé voltak jelen a marxista szem-
lélethez igazodó, sokszor klisészerű gondolati panelek és elméleti követ-
keztetések, melyek a korábbi időszakban még a legfelkészültebb kutatók 
munkáit is tendenciózus módon hatották át.

Az abszolutizmus definíciós problémái az 1945 utáni magyar történetírásban
A marxista történészek sok esetben (nem csupán kisebb részletkérdések-
ben) eltérő abszolutizmus-definícióiból fakadó véleménykülönbségek 
számbavételére kiválóan alkalmas annak a szakmai vitának a rövid átte-
kintése, melyet 1961–1962-ben az MTA Történettudományi Intézetében 
szerveztek, és melynek írásos anyagai 1962-ben a Történelmi Szemlében 
jelentek meg. E vita során Makkai László például abból indult ki, hogy „az 
abszolutizmus a feudalizmus politikai rendszerének legkifejlettebb formája 
s egyben belső ellentéteinek végső kiéleződési szakasza.”4 Egy olyan ál-
lamformaként határozta meg, mely mintegy átmenetet képez a feudalizmus 
és a kapitalizmus politikai és gazdasági-társadalmi rendszere között, ám 
legfőbb szerkezeti elemeit tekintve egyértelműen feudális államformának 
számít. A nyugati történetírást némi kritikával illette amiatt, hogy az az 
abszolutizmus mibenlétének vizsgálatakor nem helyez kellő hangsúlyt a 

4  Az abszolutizmus elvi kérdéseiről rendezett vita anyagából. Makkai László: Az abszolutiz-
mus problematikája. Történelmi Szemle. 5. (1962: 2. sz.) 285.
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gazdasági és társadalmi szempontokra, hanem elsősorban a kormányzati 
rendszer és a bürokratikus államapparátus kiépülésének folyamatát helye-
zi a kutatások középpontjába. Úgy vélte, hogy az abszolutista állam egy 
olyan politikai kompromisszum eredménye, amely a feudális birtokosok, 
a nemesség és a „feltörekvő tőkés polgárság” időleges érdekegyezésének 
köszönheti létrejöttét egy olyan időszakban, amikor az előbbi már nem volt 
elég erős társadalmi és részben politikai egyeduralma fenntartásához, míg 
az utóbbi még túlságosan gyenge és szervezetlen volt e szerep átvételé-
hez.5 Az államformát leginkább jellemző kettős ellentmondást pedig abban 
igyekezett megragadni, hogy: „az uralkodó a hatalmat egy közvetlenül 
tőle függő, s az egész országot behálózó bürokratikus hivatali apparátus 
által, a feudális uralkodó osztály közvetlen beleszólása nélkül, de annak 
érdekében, a polgárságra támaszkodva, de azt elnyomva és kiszipolyozva 
gyakorolja.”6 E logika szerint a feudális abszolutizmus egy kényszerű, ám 
szükséges kompromisszum eredménye a feudális uralkodó osztály és az 
„antifeudális” polgárság között. 

Ugyanakkor a marxista történetírás is kiemelte a bürokratikus álla-
mapparátus kiépülésének fontosságát, ami az abszolút monarchia egyik 
fő támaszát jelenthette, és egyfajta előrelépés volt a központi hatalom és 
a partikuláris erők és érdekek közötti hatalmi-politikai versengés történe-
tében. Viszont e jelenség mögött is egyértelműen bizonyos gazdasági és 
társadalmi változásokat tekint legfőbb kiváltó oknak, aminek hosszabb 
távú következménye az egyszerű árutermelés rendszerét felváltó tőkés áru-
termelés kibontakozása lett, és ennek a gazdasági-társadalmi rendszernek 
a tipikus államformáját látja az abszolutizmusban. Ebben a folyamatban 
a polgárság gazdasági erejének növekedése pedig egyfajta katalizátor-
ként jelenik meg, amely saját érdekeinek megfelelően támogatja a köz-
ponti hatalmat a centralizációs törekvésekben és a feudális széttagoltság 
felszámolásában, aminek hosszú távú következményei a polgárság 

5  Uo. 286–287.
6  Uo. 286.
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számára gazdasági és társadalmi, sőt politikai pozíciójának megerősödését 
is eredményezi a merkantilista gazdaságpolitika előtérbe helyezésével és 
az egységes gazdasági piac megteremtésével.7 E teória szerint, miközben 
az uralkodói hatalom mégiscsak a feudális viszonyok megszilárdítását és 
tökéletesítését tekinti fő feladatának, ehhez igénybe kell vennie a tőkés 
polgárság gazdasági-pénzügyi támogatását is, melynek a következménye 
az lesz, hogy a folyamat egy idő után a központi hatalom által kontrol-
lálhatatlanná válik, és magának az abszolutizmus rendszerének legfőbb 
tartópilléreit kezdi fenyegetni. Ebben az értelemben a feudális monarchi-
ának abszolút monarchiává történő átalakulását szorosan összekapcsolja 
a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenetnek a marxista történet-
írásban történelmi szükségszerűségként megjelenő elméletével. Makkai az 
európai abszolutista rendszerek közötti eltéréseket és különbségeket sem a 
korábbi hatalmi-politikai berendezkedés egyedi és eltérő vonásaiban látta, 
hanem az abszolutizmus „társadalmi bázisául szolgáló társadalmi osztá-
lyok és rétegek fejlődésének különböző ütemében.”8 

Az 1961–1962-es tudományos vitában ugyancsak aktív szerepet játszó 
és az abszolutizmus mélyreható és tágabb értelmezésű (újra)definiálására 
vállalkozó Molnár Erik több ponton is vitába szállt Makkai László néze-
teivel. Makkait egyfajta túlhaladott dogmatizmussal vádolta, melynek 
lényege, hogy az abszolút monarchia gazdasági-társadalmi alapjának 
az árutermelés polgári jellegű fejlődését, az egyszerű árutermelésnek a 
tőkés árutermelésbe való átmenetét tartja. Kritikájának leghangsúlyosabb 
elemeként pedig azt emelte ki, miszerint Makkai nem a feudális uralkodó 
osztályok és a parasztok közötti alapvető osztályellentétből vezette le a 
feudális abszolutizmus lényegét.9 Molnár Marx és Engels történelmi és 
történetfilozófiai munkáira hivatkozva hangot adott annak a meggyőző-
désének, hogy az európai abszolutizmusoknak legalább két fajtáját lehet 

7  Uo. 286–287.
8  Uo. 287. 
9  Molnár Erik: Az európai abszolutizmusról. Történelmi Szemle. 5. (1962: 2. sz.) 289.
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megkülönböztetni még a nyugati „típuscsoporton” belül is: az angol-fran-
cia (melyet Makkai az abszolutizmus eredeti, klasszikus változatának te-
kintett) típust, valamint a német–spanyol változatot. Molnár természetesen 
ennél több típust is megjelölt, melyek között az oroszországi változatot is 
meghatározónak tekintette, elutasítva minden olyan „nyugati” vélekedést, 
mely az orosz történeti fejlődés sajátosságaiból adódóan inkább a despo-
tizmus vagy az autokrácia fogalmának használatát tartotta indokoltnak. 
Álláspontja szerint „az abszolutizmus az osztályuralom egyéb formáival 
ellentétben az államhatalomnak olyan rendszere, mely szervezetében és 
intézményeiben formailag független a társadalmi osztályoktól. Az abszolút 
állam politikája, kormányzati és igazgatási apparátusa, bürokráciája és 
hadereje szervezetileg csak az uralkodótól függ, azokra a társadalmi osztá-
lyok semmiféle intézményes befolyást nem gyakorolnak.”10 Molnár Erik az 
abszolutista kormányzati rendszerek társadalmi alapjának és beágyazott-
ságának kérdését illetően hevesen kritizálta azokat a történészeket, akik 
nem a kései feudalizmus fokozódó nemesi-paraszti osztályharcban látták 
az abszolutizmus létrejöttének elkerülhetetlen voltát. Szerinte ugyanis a 
hamis történeti tudat miatt az egyes eseményeket és történeti jelenségeket 
a mindennapok szintjén átélő emberek alapvetően nincsenek tisztában a lé-
nyeges történelmi és társadalmi összefüggésekkel (Marxot idézve kijelenti: 
az emberek a történelmet csinálják, de nem tudják). Az abszolutizmus 
valódi (ám fejtegetései alapján sokak számára rejtett) társadalmi bázisát 
így a nemességben jelöli meg: „De az abszolutizmus megteremtésének 
objektív értelme, bár erről se a király, se a nemesség nem tudott, mégis a 
nemesség osztályuralmának megerősítése volt a parasztsággal szemben. 
A nemesség objektív léte a parasztság kizsákmányolásán nyugodott, s így 
az abszolutizmus a nemesség egzisztenciális érdekét elégítette ki, amikor a 
feudális kizsákmányolás rendjét fokozottan biztosította.”11 

10  Uo. 300. 
11  Uo. 302. 
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Molnár Erik egy, az abszolutizmus franciaországi változatát elemző 
és ismertető tanulmányában is a XI. Lajos által megalapozott abszolút 
monarchia létrejöttét ugyanezekkel a tényezőkkel magyarázta. Véleménye 
szerint az abszolutizmus, bár voltaképpen kijátszotta egymással szemben 
a nemességet és a polgárságot, mégis „a nemesi osztály érdekét szolgálta, 
s így ennek politikai uralmát fejezte ki, annak ellenére, hogy a nemességet 
megfosztotta a politikai hatalomban való közvetlen részesedéstől, s annak 
ellenére, hogy az állam igazgatását a burzsoáziából származó elemekre 
bízta.”12 A XI. Lajos uralkodása alatt megindult centralizációs és territo-
riális egységesítő politika (amelyből a francia abszolutizmus kinőtt) sze-
rinte azért is lehetett sikeres, mivel bírta a „feudális társadalmi formáció” 
gyakorlatilag minden „társadalmi osztályának” támogatását: a nemesség a 
belháborúk zavarai és az államot veszélyeztető külső ellenségek miatt volt 
érdekelt az uralkodói hatalom megerősítésében, míg a polgárság a feudális 
anarchia kereskedelmi és ipari tevékenységet bénító hatásaitól kívánt meg-
szabadulni. A parasztság ugyancsak a feudális anarchia megfékezésében 
volt érdekelt. Molnár szerint ugyanakkor a kiépülő királyi abszolutizmus 
végül nem felelt meg egyik osztály érdekének sem, hiszen a „nemesség 
nem számolt azzal, hogy megszűnnek a rendi gyűlések, amelyek útján 
befolyást gyakorolt az államügyekre. A polgárság nem gondolta, hogy 
a városok végleg elvesztik autonómiájukat, és hogy a parlamentek igaz-
ságszolgáltató funkciója is megcsorbul. A parasztság sem sejtette, hogy 
az abszolút állam könyörtelen adóprése tűrhetetlen helyzetbe fogja majd 
taszítani, amely újra meg újra felkelésekbe hajszolja – amelyek nem okai, 
hanem következményei voltak a feudális abszolutizmus rendszerének.”13 

Az abszolutizmus-vitába ugyancsak szintézisteremtő szándékkal 
bekapcsolódott Pach Zsigmond Pál is, akinek az abszolutizmus mibenlé-
téről kifejtett nézetei leginkább Molnár Erik felfogásához álltak közel, ám 
bizonyos aspektusaiban meglehetősen egyedi következtetésekre jutott. Az 

12  Molnár Erik: Válogatott tanulmányok. Budapest 1969. 444. 
13  Uo. 446. 
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abszolutizmust ő is a „feudális formáció meghatározott, utolsó periódusá-
nak államtípusaként” definiálta, így Molnár Erikhez hasonlóan erőteljes 
kritikával illette Makkai Lászlónak (és részben Wellmann Imrének) az 
abszolutizmus átmeneti és „tőkésedő” jellegéről vallott nézeteit.14 Az an-
gol és a francia abszolutizmus példáján keresztül próbálta egyértelművé 
tenni, hogy az abszolutizmus időszaka kronológiailag nem feltétlenül esik 
egybe az egyszerű árutermelésből a tőkés árutermelésbe való átmenet pe-
riódusával.15 Véleménye szerint ennek az átmenetnek legfeljebb az első 
szakasza feleltethető meg a nyugat-európai abszolutizmusok korának, a 
tőkés termelésre való átmenet második szakasza már a polgári állam ke-
retei között valósult meg. Úgy vélte, hogy Makkai László következetlen 
módon negligálta az angol és a francia abszolutizmus közötti alapvető 
különbségeket, sőt még az egyes országokon belüli abszolutista tendenciák 
fejlődéstörténetének figyelembe vételére sem fordított kellő figyelmet. 
Pach viszont visszautasította a másik végletet is, mely az abszolutizmust 
alapvetően feudális jellege miatt, a különböző fejlődési szakaszok elkülö-
nítése nélkül teljes egészében a feudalizmussal azonosították (részben talán 
Molnár Erik hipotézisére utalva ezzel). Az Elbától keletre fekvő területek 
abszolutista monarchiáinak kialakulását pedig teljesen különválasztotta 
a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet jelenségétől, rávilágítva 
arra, hogy a kelet-közép-európai (az ő szóhasználatában: közép-kelet-eu-
rópai) régióban kialakuló abszolutizmusok a kései feudalizmus tipikus ál-
lamformáját jelentették, ahol nem a tőkés kapitalista viszonyok folyamatos 
fejlődése, hanem épp ennek az átmenetnek az elhalasztódása figyelhető 
meg.16 A „második Leibeigenschaft” (jobbágyság) időszaka volt ez, mely 
Pach szerint a kiéleződött földesúr-jobbágy osztályharc jellegzetességeit 

14  Pach Zsigmond Pál szerint az egyetemi magyar történeti tankönyv Wellmann Imre által írott 
fejezetében felfedezhetőek a polgári történetszemlélet bizonyos jellegzetességei. Példaként 
kiemelte, hogy alapvetően Wellmann is úgy definiálta az abszolutizmus rendszerét, mint a 
feudalizmus bomlásának és a „burzsoá” viszonyok kialakulásának sajátos államtípusát. 
15  Az abszolutizmus elvi kérdéseiről rendezett vita anyagából. Pach Zsigmond Pál: Az abszo-
lutizmus vitás kérdéseihez. Történelmi Szemle. 5. (1962: 2. sz.) 293–294.
16  Uo. 295–296. 
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viselte magán és egyszerre kedvezett a centralizált erőszakszervezetet lét-
rehozó abszolutizmus létrejöttének, valamint a részállamiság és a „rendi 
magánhatalmak” megerősödésének (Lengyelország példája). E régió ab-
szolutizmusainak legfőbb egyedi vonását – mely alapvető eltérést jelentett 
a nyugat-európai abszolutizmusokhoz képest – abban látta, hogy azok nem 
csupán a legelemibb feudális földesúri érdekeket, hanem „árukereske-
dő-árutermelő feudális földesúri érdekeket tükröznek, védenek, szolgálnak: 
az árutermelés fejlődésének feudális földesúri útját védik, ennek érdekeit 
képviselik, az árutermelés fejlődésének paraszti-polgári útjával szem-
ben.”17 A különböző európai abszolutizmusok közös eredőjét abban vélte 
felfedezni, hogy a feudális keretek között fejlődésnek induló árutermelés 
kiélezi és bonyolultabbá teszi a feudális társadalmon belüli osztályharcot, 
mely szükségessé teszi a feudális államhatalom centralizációját.  

Az 1980-as évek elejétől kezdődően jelentek meg azok a történettudo-
mányi munkák, melyek az abszolutizmus kialakulásának, társadalmi alap-
jainak és ideológiai-eszmei hátterének tanulmányozásakor már nem vagy 
legalábbis nem kizárólagosan a feudális formáción belüli osztályharc és az 
átalakuló árutermelési viszonyokból következő változásokkal magyarázták 
az új típusú állam- és kormányzati forma létrejöttét. E kutatók legtöbbször 
már magát az abszolutizmus jelenségét sem a feudalizmus utolsó szerveze-
ti formájaként, hanem egyfajta átmeneti kormányzati típusként definiálták, 
mely a meglévő és vitathatatlan feudális jegyek ellenére jó néhány olyan 
jellegzetességgel is bírt (centralizált államigazgatás és szervezett bürokra-
tikus államapparátus, állandó hadsereg, kodifikált, egységes jogrendszer) 
amelyek akár a modern állam történeti előképeként is azonosíthatják a 
rendszert.

Az ezt megelőző évtizedekben az abszolutizmus fogalmát meglehe-
tősen tágan értelmezték térben és időben egyaránt. A nyolcvanas években 
megjelent kötetek és tanulmányok ezen a téren inkább Makkai László 
nézeteihez álltak közelebb, aki többször is amellett érvelt, hogy magát az 

17  Uo. 296–297.
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abszolutizmus fogalmát abban a szűkebb értelemben célszerű használni, 
amelynek „ideáltípusát” a 15–17. századi angol és francia monarchiák 
jelentették (Franciaország esetében természetesen a 18. századot is beleért-
ve). Ezeken a területeken a megerősödött uralkodói hatalom hozzáfogott az 
erősen centralizált állam létrehozásához, a korábbi tartományi-rendi szétta-
goltság felszámolásához, és egy bürokratikus jellegű államigazgatás kiépí-
téséhez. Ez a központosító törekvés általában sikeresen építette ki a saját 
társadalmi bázisát is, főleg azokon a területeken, ahol a polgári fejlődés 
és a feudális struktúrák átalakulása már folyamatban volt. Az abszolutiz-
mus legfőbb uralmi támaszát az alakulóban lévő polgári osztályban találta 
meg. Ahogyan Barta János írta egyik agrártörténeti munkájában: „Ahol 
a polgárság nyugalmi igényei és a valóságos helyzet zűrzavarai között a 
legnagyobb volt az ellentét, ott született meg az abszolút monarchia elmé-
lete, szinte magát a kialakult államformát is megelőzve.”18 Ennek egyik 
magyarázata az, hogy a gyakori vallás- és polgárháborúk időszakában, a 
gazdasági életben aktív szerepet játszó kereskedő és iparos tevékenységet 
űző polgárság számára a legfontosabb a stabil és kiszámítható állam ide-
ája lett, mert személyes érdekei is ezt diktálták. Az ekkor még politikai 
szerepet nem játszó és nem is játszható polgárság jobbára visszavonult a 
politikai érdekérvényesítéstől, és elsősorban a gazdasági életben igyeke-
zett elfoglalni a számára kedvező pozíciókat, ennek fejében pedig hajlandó 
volt lemondani bizonyos politikai jogokról az uralkodói hatalom javára, 
amely cserében biztosította az állam belső békéjét és stabilitását, mindezzel 
kedvezve a gazdasági élet fejlődésének, és a polgárság anyagi és egzisz-
tenciális megerősödésének. A filozófiában is ekkor jelentek meg azok az 
elméletek, amelyek megfogalmazták az erős uralkodói hatalom szükséges-
ségének igényét, és ennek igyekeztek olyan ideológiai alátámasztást adni, 
mint amit Machiavelli, Jean Bodin és Thomas Hobbes fogalmaztak meg 
politikai filozófiájukban. Ezek közül a legfontosabbak a mindenek fölött 

18  Ifj. Barta János: A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg és a Hohenzol-
lern monarchiában. Budapest 1982. 8.
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álló államérdek, az uralkodói szuverenitás és a társadalmi szerződés sajátos 
értelmezése. Ezeket a polgári eszméket pedig az abszolutizmus beépítet-
te a saját hivatalos ideológiájába, ezekkel egészítve ki az Istentől eredő 
megkérdőjelezhetetlen uralkodói hatalom elméletét.19 Barta János szerint 
a polgárság egy része tehát a saját érdekei miatt is kötődött az abszolutista 
rendszerhez, ellentétben a rendi társadalom kiváltságolt csoportjaival, így 
a nemességgel, az egyházi vezetőréteggel és a régi céhes városlakó polgá-
rokkal, amelyek számára az uralkodói hatalom növekedése egyet jelentett 
privilégiumaik elvesztésének vélt vagy valós félelmével, és azzal, hogy 
a korábbi időszak rendi hatalmi dualizmusához képest a mérleg nyelve 
egyértelműen az uralkodó javára fog elbillenni. 

Az európai történeti régiók sajátosságait vizsgáló Szűcs Jenő egy sok 
szempontból újszerű definícióját adta az abszolutizmus(ok) rendszerének, 
annak ellenére, hogy részben visszatért az abszolutizmus tágabb értel-
mezési horizontjához. A nyugati (angol-francia) és a keleti (Oroszország 
és a kelet-közép-európai régió) területeken jelentkező abszolutisztikus 
tendenciák közös vonásának tartotta, hogy alapvetően mindkét típus „fe-
udális képlet” volt. A kardinális különbséget abban vélte felfedezni, hogy 
a „nyugati abszolutizmus oly módon volt a nemesi rend és a feudalizmus 
menthető elemeinek védelmezője a kapitalizmus erózív hatásaival szemben, 
hogy közben legsajátabb céljai és funkciói érdekében hatékonyan elő is 
segítette magát az eróziót, keletebbre viszont nem volt ilyen ellentmondás, 
minthogy nem (vagy alig) voltak ilyen erózív erők.”20 A hasonlóságok kö-
zött említette az abszolutista államoknak a „világgazdaság adott regionális 
képletéhez fűzött szoros funkcionális kölcsönhatását”, valamint az eszkö-
zök hasonlatosságát: a bürokrácia, a hadsereg, a centralizált államigazga-
tás, a protekcionista gazdaságpolitika és a hatalom újfajta legitimációja. 
Az abszolutizmus e két „szélső modellje” közötti különbségeket viszont 
ugyancsak hangsúlyosan kidomborította. A „fejlődés ritmusában” és ma-

19  Uo. 
20  Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Budapest 1983. 80.
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gában az „idő dimenziójában” megnyilvánuló különbségek miatt eleve kó-
dolva voltak a meghatározó eltérések. Így például a nyugati abszolutizmus 
Szűcs szerint egy olyan sorsdöntő történelmi epizód volt, mely egy újabb 
struktúraváltást készített elő, míg az orosz abszolutizmus „volt maga az 
a struktúra, mely a századokon át keretéül szolgált bármiféle kumulatív 
változásnak.”21 

A felvilágosult abszolutizmus elmélete, ideológiája és kapcsolata a felvi-
lágosodás regionális változataival az 1945 utáni magyar történetírásban 
tükrében
A felvilágosult abszolutizmus fogalmi értelmezéséhez, illetve a jelenség 
valamilyen alapvető meghatározásához, körülhatárolásához elsősorban 
Kosáry Domokos, Wellmann Imre, Köpeczi Béla és Barta János művei 
szolgálhatnak alapul, és adhatnak támpontokat az ideológiai összefüggések, 
az eszme- és filozófiatörténeti háttér alaposabb megértéséhez. 

A felvilágosult despotizmus elnevezés az 1760-as években született 
meg, és a fiziokraták használták először. A fiziokraták, mint a gazdaság és 
a kereskedelem szabadságának legfőbb teoretikusai, ellenezték az állami 
beavatkozást és közvetlen szabályozást a gazdasági szektorokban. A való-
ságban azonban a gazdaságot és a kereskedelmet számos kötöttség terhelte, 
amelyek felszámolását a fiziokraták az erős uralkodói hatalomtól várták, 
amely ugyanakkor kész a szükséges reformok kidolgozására és életbe lép-
tetésére. Az uralkodói hatalmat Thomas Hobbes-hoz és John Locke-hoz 
hasonlóan a társadalmi szerződésből eredeztették, viszont az uralkodói 
hatalom korlátlan despotizmusa, és a csak a természeti törvényeknek való 
alárendeltség inkább Hobbes politikai gondolkodásához állt közelebb.22 A 
felvilágosodás korában tehát felvilágosult despotizmus néven megjelenő 
államelmélet feltűnt a filozófusok műveiben is, bár más- más formában.

21  Uo. 82–83. 
22  Ifj. Barta J.: A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája i. m. 11.
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Köpeczi Béla szerint Franciaországban elsőként Voltaire volt az, aki 
összefüggésbe hozta a felvilágosult despotizmus elméletét az abszolút 
monarchiával, és tulajdonképpen ideálnak tekintette ezt az állammodellt, 
és a fejedelmek reformtevékenységétől várta a felvilágosodás tanainak 
terjesztését, az alattvalók boldogulásának és a közjónak a megteremtését. 
Voltaire eszményítette XIV. Lajos abszolutista rendszerét, akit a felvilágo-
sult uralkodók előfutárának tekintett.23 Voltaire és más felvilágosult filozó-
fusok tulajdonképpen egy „filozófus-fejedelem” eszményképét igyekeztek 
felépíteni, aki egyszerre uralkodó és filozófus, akitől a kultúra terjesztését, 
a vallási fanatizmus elleni fellépést és az elengedhetetlen társadalmi re-
formok megvalósítását várták. Ahogyan Barta János megfogalmazta: „A 
felvilágosult abszolutizmus ’ideáltípusát’ tulajdonképpen a filozófusok 
idealista társadalomfelfogása teremtette meg. Egyrészt hittek az egyén 
(uralkodó) társadalomformáló szerepében, másrészt a jó megvalósítását 
célzó törekvéseik kialakulásához elegendőnek tartották a jót hordozó 
eszmék felismerését.”24 A felvilágosodás sokszor belső ellentmondásoktól 
feszített filozófiai rendszere nem egyformán viszonyult a felvilágosult des-
potizmus elméletéhez. Rousseau minden formában elítélte a zsarnoki ural-
mat, ő maga a föderatív és demokratikus alapon működő központosított 
állam híve volt, a felvilágosult abszolutizmust pedig illogikusnak tartotta, 
az egyeduralmat minden formájában elvetette.25 

A felvilágosodás eszmerendszere és a felvilágosult abszolutista uralko-
dók között tehát vitathatatlan, hogy jelentős kapcsolat volt, és nyilvánvaló, 
hogy az új szellemi áramlat bizonyos elemei hatottak rájuk, ugyanakkor 
nem reális az az elmélet, miszerint a felvilágosult monarchák reformte-
vékenysége szükségszerűen következett volna az általuk megismert és a 
gyakorlatban alkalmazott filozófiai tanokkal. Barta János számos példát 
említ ennek igazolására, például Mária Teréziát, aki köztudottan mélyen 
23  Köpeczi Béla: A felvilágosult abszolutizmus ideológiája. Világosság 28. (1987: 8–9. sz.) 
502–503.
24  Ifj. Barta J.: A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája i. m. 10. 
25  Uo. 
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vallásos volt, és határozott ellenérzéseket táplált a felvilágosodás világias, 
deista és gyakran egyházellenes nézeteivel szemben, noha ő maga uralko-
dásának idején számos reformot vitt véghez. II. Katalin pedig jól ismerte 
a felvilágosodás filozófiai-ideológiai elveit, ám gyakorlati politikájában, 
főként társadalompolitikájában ennek szinte alig találhatjuk meg a nyo-
mait, amely sok esetben teljesen ellentmond ezeknek.26 Kosáry Domokos 
pedig II. Frigyes és a felvilágosult filozófia ellentmondásos kapcsolatáról 
a következőket írta: „II. Frigyes már fiatalon Voltairehez írt leveleiben és 
Antimachiavelli c. munkájában is a porosz feudális államhatalom testére 
szabta át, amit a társadalmi szerződésről, vagy arról tanult, hogy a feje-
delemnek kötelessége boldoggá tenni népét. Holbach eszméit pedig utóbb 
felforgatónak bélyegezte.”27 

A történetírók egy szűk körében pedig egy időben elterjedt azon nézet, 
mely szerint a felvilágosult abszolutista uralkodók tevékenysége volta-
képpen úgy is értelmezhető, mint egyfajta előzménye a később forradalmi 
úton megvalósuló polgári átalakulásnak, a feudális viszonyokból a kapi-
talizmusba való átmenetnek, pedig a leginkább cáfolható elmélet, amely 
ma már túlhaladottnak és történelmietlennek, sőt anakronisztikusnak tűnik. 
Kosáry Domokos ezt a teóriát „liberális legendának” nevezte, amelyben 
a felvilágosult abszolutizmust igyekeztek valamilyen polgári forradalmi 
kísérletként értelmezni.28 A felvilágosult monarchák nem voltak a polgári 
filozófia teoretikusai, forradalmárok pedig semmiképp sem. 

Az 1950-es évek (vulgár)marxista ideológiájú történetírása más szem-
pontból igyekezett megragadni a felvilágosult abszolutizmus lényegét, a 
jelenség értelmezését. A felvilágosult abszolutizmust egyértelműen a feu-
dális abszolutizmus részének, annak utolsó szakaszának tekintette, ugyan-
akkor olyan válságperiódusként értelmezte, amely képtelen megteremteni 
26  Ifj. Barta János: Kellett-e a felvilágosodás ismerete a felvilágosult abszolutizmushoz In: 
Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. 
Szerk. Glatz Ferenc. Budapest 1993. 126.
27  Kosáry Domokos: Felvilágosult abszolutizmus – felvilágosult rendiség. Történelmi Szemle 
19. (1976: 4. sz.) 681.
28  Uo. 680.
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a polgári fejlődés objektív feltételeit, és amelynek végső soron egyedüli 
célja a meglévő feudális-abszolutista viszonyok konzerválása. Ez az 
elmélet egyúttal elmarasztalta a felvilágosult abszolutizmust azért, mert 
nem teremtette meg közvetlenül a kapitalista és a polgári átalakulás fel-
tételeit. Az 1950-60-as évek magyar történetírása is leginkább e marxista 
értelmezés szerint igyekezett definiálni a felvilágosult abszolutizmus ál-
lamelméletét (Mód Aladár, H. Balázs Éva, Wellmann Imre).29 A marxista 
történetírás alaptézise az volt, hogy a nyugat-európai államokhoz képest a 
polgári és tőkés fejlődésben elmaradottabb országokban az abszolutizmus 
még kellő politikai erővel és társadalmi befolyással rendelkezett ahhoz, 
hogy a még csak erősödő nagypolgárságot (burzsoáziát) a felvilágosodás 
jegyében hozott reformokkal megnyerje magának, illetve leszerelje az 
esetleges társadalmi elégedetlenséget. Ezért a felvilágosult abszolutizmust 
úgy tekintették, mint egyfajta politikai kompromisszumot a feudális ab-
szolutizmus és a polgárság között.30 Eszerint a polgárság szempontjából 
jelentős előrelépést jelentett, hogy az uralkodói hatalom a forradalmi út 
megkerülésével, illetve a polgári forradalom kizárásával hárította el azokat 
a feudális kötöttségeket, amelyek korábban közvetlenül gátolták a polgári 
fejlődés lehetőségét. Ilyen pozitívumként említik az egységes belső piac 
feltételeinek megteremtését, a merkantilista gazdaságpolitika iparpártoló 
politikáját, manufaktúrák alapítását és a kereskedelem támogatását. 
Véleményük szerint azonban ez az abszolutizmus és burzsoázia közötti 
érdekszövetség csak ideiglenes lehetett, hiszen a hatalmat továbbra is a 
feudális abszolutista erők gyakorolták, és csak minimális engedményeket 
voltak hajlandók tenni a polgárság javára. Wellmann Imre szerint: „amint 
a polgárság nyomása erősödött, a felvilágosodott abszolutizmus, főképp a 
francia forradalom hatása alatt, feudális reakcióba hajlott vissza.”31 Bár 
ezt az álláspontot már az 1970-es évek történetírása is pontosította, sőt 
29  Ifj. Barta J.: Kellett-e a felvilágosodás ismerete i.m. 124.
30  Wellmann Imre: A felvilágosult abszolutizmus kezdetei (1754–1780). In: Magyarország 
története 1526–1790. Szerk. H. Balázs Éva – Makkai László. Budapest 1957. 497.
31  Uo. 499. 
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felülbírálta, alapvetően megmaradt az a tézis, hogy a felvilágosult (vagy 
felvilágosodott) abszolutista uralkodók politikájának nem szükséges előfel-
tétele a felvilágosodás filozófiájának ismerete, illetve tudatos alkalmazása 
a gyakorlatban, hanem ennél sokkal kézzelfoghatóbb, kevésbé ideologikus 
magyarázata is lehetséges. 

Kosáry Domokos elfogadta azt a gondolatot, hogy a felvilágosult 
abszolutizmus nem a feudális társadalmi és állami berendezkedés ellen 
irányult, hanem a rendszer szükségszerű megreformálására, és a legsúlyo-
sabb hibák kijavítására. Ugyanakkor kétségbe vonta a marxista értelmezés 
azon teóriáját, amely szerint csak védekezés lett volna a polgári forradalom 
ellen, és a polgárság megnyerésével az abszolutista hatalom az élesedő 
osztályharcot akarta lefékezni, és meg akarta előzni, hogy a polgárság 
és a paraszti réteg között valamilyen társadalmi-politikai érdekközösség 
jöjjön létre.32 Ezt azzal támasztotta alá, hogy a felvilágosult abszolutista 
rendszerek Európának azokban a periférikus, a nyugati szinthez képest 
fejletlenebb régióiban jelentek meg, és emelkedtek államigazgatási szintre, 
ahol a polgárság korántsem volt olyan meghatározó társadalmi osztály, 
meghatározó politikai entitás pedig még úgysem. Az osztályharc-elmélet 
Kosáry Domokos 1976-os tanulmányában is megjelenik, ám az ő értelme-
zésében az élesedő osztályharc a parasztság részéről fenyegethette mind a 
Habsburg, mind a Hohenzollern monarchia abszolutista államát, hiszen a 
polgárság ezeken a területeken még igen erőtlen volt. Szerinte ezt az ural-
kodói hatalom is felismerte: „S ezért mindenekelőtt a feudális birtokosok 
olyan egyéni „túlkapásait” igyekeztek korlátozni, amelyek a kiéleződést 
valóban elősegíthették. Arra törekedtek, hogy meglazítsák a jobbágy régi 
típusú, közvetlen, személyes függését, és hogy az úr és paraszt közé beiktas-
sák az állami ellenőrzést és annak segítségével kiküszöböljék a konfliktusok 
legnyilvánvalóbb okait.”33 

32  Kosáry D.: Felvilágosult abszolutizmus – felvilágosult rendiség i.m. 680. 
33  Uo. 680. 
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A felvilágosult abszolutizmus sajátos értelmezési sémáira Barta János 
hozott fel példákat a 19-20. századi európai historiográfiából az 1982-ben 
megjelent, a felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikájáról szóló művében, 
és 1993-as tanulmányában, mely a Kellett-e a felvilágosodás ismerete a 
felvilágosult abszolutizmushoz? címet viseli. Az első olyan mű, amely a 
felvilágosult abszolutizmus korszakának periodizálásával foglalkozott, 
Wilhelm Roscher német közgazdásztól származik a 19. század közepéről. 
Ő az abszolutizmus történetét periódusokra bontotta, amelyben az egyre 
fejlettebb szakaszok kronologikusan követik egymást, így a 18. század 
második felének felvilágosult abszolutista állama az abszolutizmus leg-
fejlettebb változata. Roscher ugyanakkor a felvilágosult abszolutizmusban 
még mindig igen erőteljes feudális jelleg meglétét kritizálta a leginkább.34 
A 19. század második felének polgári történetírása pozitív történelmi 
személyiségekként mutatta be a felvilágosult uralkodókat. A történetírók 
kiemelték olyan fontos tevékenységeiket, mint a közigazgatás, az igazság-
szolgáltatás, az oktatás megreformálása, a cenzúra enyhítése és a gazdaság-
ra nehezedő rendi kiváltságok és korlátozások felszámolása, enyhítése. A 
német történetírók közül többen pozitív kritikával illették a Habsburg és a 
Hohenzollern állam előnyös agrárpolitikáját, a mezőgazdaság fejlesztését 
és a parasztvédelem politikáját.35 

A felvilágosult abszolutista uralkodók iránti túlzott tiszteletet aztán 
fokozatosan újra felváltotta a kritikai megközelítés, azzal az igénnyel, hogy 
objektív feltételrendszereket keressen a felvilágosult abszolutizmus törté-
neti gyökereiben. Barta János ezért is emelte ki Mitrofanov orosz történet-
író kutatási eredményeit, aki a II. Józsefről írott munkájában egyértelműen 
különválasztotta a felvilágosult despoták gyakorlati reformjait a felvilágo-
sodás filozófiai elveitől. A felvilágosult reformok valódi okát az államér-
dekben, és a hatalmi politika kihívásaiban látta. Az első világháború utáni 
történettudomány is igyekezett definiálni a felvilágosult abszolutizmus 

34  Ifj. Barta J.: A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája i. m. 12. 
35  Uo. 14.
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jelenségét. Az 1928-as oslói történészkongresszuson Michel Lhéritier fran-
cia történész új teóriát fogalmazott meg a felvilágosult abszolutizmusról. Ő 
maga is azt az álláspontot képviselte, miszerint a felvilágosult abszolutista 
uralkodókat nem feltétlenül a felvilágosodás eszméi vezérelték reformpoli-
tikájukban, sőt a legtöbb esetben is legfeljebb felületes ismereteik voltak a 
felvilágosult polgári filozófia dogmáiról. Ám Lhéritier új tézise abban állt, 
hogy a felvilágosult abszolutizmust nem szűkítette le időbeli határok közé, 
tehát nem csak a 18. század második felére jellemző állammodellnek tekin-
tette, hanem úgy gondolta, hogy a felvilágosult despotizmus a történelem 
bármely korszakában kialakulhatott, mint például a reneszánsz korabeli 
Itáliában, vagy még korábban, a Bizánci Birodalom képromboló császára-
inak idejében.36 Ismét másképp közelített a problémához az 1950-es évek-
ben Fritz Hartung, aki ekkoriban berlini történészként a nemrég megalakult 
NSZK és NDK felsőoktatási intézményeihez és történettudományi műhe-
lyeihez egyaránt kötődött. Ő a felvilágosult abszolutizmust egyértelműen 
a 18. század szülöttének tekintette, és elvetette az időhatárok kiterjesztésé-
nek gondolatát, magát a jelenséget pedig a feudális- rendi társadalom végső 
formájának tekintette. Karl Otmar von Aretin – aki később, az 1950–1960-
as években már az NSZK egyik legismertebb, kora újkorral foglalkozó 
történészének számított – 1947-ben megjelent tanulmánykötetében úgy 
vélte, hogy a felvilágosodás hatásai nem csupán a filozófia elméleti síkjára 
korlátozódtak, hanem azok áthatották és inspirálták az egész korszellemet 
is. Ennek eredményeként, szerinte a felvilágosodás mindenképpen hatott 
a felvilágosult uralkodókra, ám nem ez volt az egyedüli tényező, hanem 
olyan szubjektumokat is figyelembe kell vennünk, mint az adott uralkodó 
egyénisége és személyes képességei.37 

A magyar történészek közül a felvilágosult abszolutizmus talán legpon-
tosabb körülhatárolását, fogalmi definiálását és a jelenség kiváltó okainak 
meghatározását, Kosáry Domokos és Barta János munkáiban találhatjuk 

36  Uo. 16. 
37  Uo. 18.
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meg. Mindkét történész alaptézise az, hogy a felvilágosult abszolutizmus 
reformpolitikájának kiváltó okait valós kül- és belpolitikai tényezőkben 
kell keresni, és a jelenség maga is egyfajta válasz volt a fennálló politi-
kai és társadalmi rendszert ért belső és külső kihívásokra. A felvilágosult 
abszolutizmus megjelenése nem volt feltétlenül szükségszerű, és így nem 
is lehet általános jelenségnek tekinteni, hiszen a klasszikus abszolutizmus 
két olyan mintaállamában, mint Franciaország és Anglia soha sem jött létre 
felvilágosult abszolutista rendszer. A felvilágosult abszolutizmus Európa 
északi, keleti és déli peremterületein vált meghatározóvá, ott ahol a gazda-
sági és társadalmi viszonyok nyugat-európai mércével mérve elmaradot-
tabbak voltak. Ezért az a marxista nézőpont is meglehetősen erőltetettnek 
tűnik, amely szerint a felvilágosult monarchák reformjait tulajdonképpen 
az osztályharctól való félelem hívta volna életre. Európának ezen a periféri-
kus területein a polgárság helyzete igen gyenge volt, a parasztságnak pedig 
hiányzott a kellő politikai öntudata, és a hagyományos uralkodótisztelet 
miatt sem jelentettek volna közvetlen veszélyforrást sem az abszolutista 
hatalom, sem a feudális struktúrák számára.38 

Barta János szerint a felvilágosult reformpolitika egyik közvetlen ki-
váltó oka a belső kihívások összessége volt. Szerinte a belső kihívások közé 
tartoztak a gazdasági és társadalmi élet legszembetűnőbb problémái, mint 
amilyen a kelet-európai agrárfejlődés sajátosságának számító jobbágyi sze-
mélyi függésből következő társadalmi és egyben gazdasági negatívumok, 
az ipar fejlődését akadályozó céhes keretek és a nemesség kiváltságai, vala-
mint a vallási intoleranciából következő társadalmi feszültségek.39 A külső 
kihívásokból fakadó, a felvilágosult reformokra inspirálóan ható tényezőket 
Barta János úgy értelmezte, hogy a külpolitika legfőbb céljaként megfogal-
mazott hatalmi pozíciók erősítése szükségszerű rivalizálást eredményezett 
Nyugat-Európa klasszikus értelemben vett nagyhatalmai, és a periférikus 
területen elhelyezkedő birodalmak között. Ebben a versengésben ugyan-

38  Uo. 24–25. 
39  Uo. 26.
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akkor a periférikus területek monarchiái maguk is megtapasztalták saját 
elmaradottságukat, és hátrányosabb pozícióikat. Kosáry Domokos így 
összegezte ennek a lényegét: „Ha ugyanis valahol már ilyen abszolutista 
állam létrejött, az a maga szervezettebb apparátusával, pénzügyi, politikai 
és katonai erőkifejtésének viszonylagos fölényével a nemzetközi hatalmi 
játékon belül szükségképpen versenyre készteti a többi, olyan országot 
is, amelynek gazdasági-társadalmi struktúrája valamivel elmaradottabb. 
A fejlettebb és fejletlenebb államok együttese, kölcsönhatása, egymásnak 
ütközése az utóbbiakat elkerülhetetlenül arra szorítja, hogy saját elavult 
szervezetüket, gazdasági, pénzügyi, katonai potenciáljukat lehetőleg kor-
szerűsíteni próbálják. A viszonylag kevésbé fejlett belső feltételekhez tehát 
itt a külső lökés is hozzájárult.”40 A marxista történetírás merev dogmatiz-
musától egyre inkább eltávolodó magyar történészek már az 1970–1980-as 
években arra az álláspontra helyezkedtek, miszerint a felvilágosult abszo-
lutizmus a gyakorlatban ezen belső és külső kihívásokra adott válasz volt, 
aminek végkövetkeztetését Kosáry Domokos a következőképpen foglalta 
össze: „Végeredményben tehát a felvilágosult abszolutizmus éppen az 
európai perifériák elmaradottabb államainak volt speciális kísérlete arra, 
hogy az adott viszonyok nyomása alatt szegényesebb erőiket összpontosítva 
a feudalizmuson belül felzárkózzanak a fennsík magasabb szintjéhez, alap-
vetően a francia mintához. E kísérlet során pótolniuk kellett sok olyasmit 
is, ami a fejlettebb országokban már korábban, a feudális abszolutizmus 
XVII. századi szakaszában létrejött, az állami egység, központosítás, gaz-
daságpolitika, ipar, népesítés, közegészségügy, műszaki szervezet, korszerű 
nyelv és irodalom, az iskolázás stb. terén.”41

40  Kosáry D.: Felvilágosult abszolutizmus – felvilágosult rendiség i.m. 681. 
41  Uo. 682. 
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Abstract
The Interpretations of the Absolutism and the Enlightened Absolutism in 

the Hungarian Historiography between 1945–1989/1990

In my most recent essay, I attempted to demonstrate briefly (with no claim 
of being comprehensive) the experiments of the interpretations of the 
Hungarian historiography of 1945-1989, which defines the effects of the 
Absolutism and the Enlightened Absolutism. Despite the Marxist aspects 
of the Hungarian historiography, serious disputes has come out between the 
historians regarding the effects of the above-mentioned phenomenon. In 
the first part of the essay. I tried to present how many theories were formed 
about the question of the origin of the absolutism in the late medieval and 
early modern European states. The other „polemic” topic was the question 
of the social base of the absolute monarchies. In the second part, I dealt 
with conceptions and hypotheses of Hungarian historians who searched and 
analysed the ideological background, the periodisation and its connection 
with the Enlightenment of the Enlightened Absolutism.

Keywords: Absolutism, Enlightened Absolutism, theories, Hungarian his-
toriography
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A munka és ideje, a polgárias kötelességtudat 
Széchenyi István napló regisztereiben1 

Bevezetés
Bár Széchenyi István, mint tehetős arisztokrata, megtehette volna, hogy 
nagycenki birtokközpontján csendben, a számos vidéki életre berendez-
kedett mágnáshoz hasonlóan lassú tempóban éli mindennapjait, vagy 
főrangú közszolgaként a császárvárosban vagy Budán hivatalnokoskodik; 
hétköznapjait pedig alkalmanként akár európai nagyvárosokban töltött 
báli szezonokkal is „színezhette” volna, ő mégis Pestre költözött, ahol 
napjainak nagy részét polgárias munkával töltötte. Kezünkbe véve egy-egy 
Széchenyi-biográfiát, elkerülhetetlen, hogy ne találkozzunk ahhoz hasonló 
mondatokkal, mint amelyet Viszota Gyula, az 1848 előtti naplók gondo-
zója leírt: „(…) munkabírása szokatlanul nagy. (…) Csodálkoznunk kell, 
hogyan tudott beteg állapota ellenére ily emberfeletti munkát elvégezni? 
(…) Más embert ennyi munka néhány nap múlva [sic!] legalább is kime-
rített és további munkára képtelenné tett volna, sőt állapotát végzetesen 
befolyásolta volna. Nem így volt Széchenyinél.”2 Kovács Lajos, Széchenyi 
egykori munkatársa szintén hasonlókat jegyzett le tapasztalatairól: „ismer-
tem óriási munkakörét, sőt felváltva napi gondjainak tárgyát is, és ha néha 
zsebkönyvét, hova napi teendőit pontosan feljegyezte, áttekintettem vele, 
szédülni éreztem fejemet a végzendők halmaza felett. (…) Neki a munka fő 
kincse volt s azt oly mérvben üzni [sic!] és értékesíteni mint ő, alig tudta 

1  Tanulmányom a X. DETHE Hallgatói Konferencia (2017. 05. 08.) keretén belül A munka 
iránt érzett polgárias kötelességtudat megjelenése a Széchenyi-diárium regisztereiben 
címmel tartott előadásom anyagára épül, az ott elhangzottakat azonban az írásos változatban 
jelentősen kiegészítettem.  
2  Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István élete és működése 1836‒1843 közt. Történeti 
bevezetés. In: Gróf Széchenyi István naplói. V. (1836‒1843). Szerk. Viszota Gyula. Budapest 
1937. VIII.
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más halandó.”3 Kovács és Viszota írásaikban nemcsak a gróf feladatainak 
széles körét emelik ki, hanem azt is, hogy munkája iránti kötelességtudata 
olyan erős volt, ami alig jellemző más emberre, Széchenyi kortársaira.

Ez a két példa (a számtalan mellett) talán egyértelműen megvilágítja 
Széchenyi munkához való hozzáállását, hiszen a tanúságtevők egyike a gróf 
Tisza-ügyi titkáraként vele rengeteget dolgozó Kovács Lajos, aki igen kö-
zelről ismerte Széchenyi munkatempóját és energiáját, az utólagos értéke-
lést pedig Viszota Gyula, Széchenyi talán „legjobb ismerője”, a naplóinak 
kiadója fogalmazta meg. Természetesen felvetődhet az a lehetőség, hogy 
a Széchenyit mitizáló szemlélet valamely elfogultságával van dolgunk, a 
történeti kutatásnak azonban lehetősége van arra, hogy a Széchenyi forrás-
rengeteg segítségével a gróf munkához való viszonyát, szokásait (stb.) is 
feltárja. Tanulmányomban így megpróbálom a naplószövegek segítségével 
emberibb közelségbe hozni a munkálkodó grófot, kísérletet teszek arra, 
hogy az idézett méltatásokban említett „szédületes mennyiségű munkát” 
számszerűsítsem, illetve igyekszem összeszedni mindazon tényezőket is, 
amelyek Széchenyi „polgárias” kötelességtudatát mutatják, bizonyítják.

Eddigi kutatásom során az 1840 májusa és 1843 májusa közé eső dié-
taközi időszakra vonatkozóan, a Széchenyi-napló regiszter-adatait közép-
pontba állítva vizsgáltam a gróf hétköznapjait. Elsősorban napirendjének 
rekonstruálására tettem kísérletet, különböző helyszínekhez kötötten.4 Eb-
ből a vizsgálatból kiemelve jelen tanulmányomban Széchenyi munkához 
való hozzáállását, illetve a munkát, mint a naplóregiszterekben megjelenő 
témát próbálom meg körüljárni, a konkrét elemző munka előtt azonban 
érdemesnek tartom néhány szót szólni egyrészt a közvetlen szakirodalmi 
előzményekről, másrészt magáról a forrásról. 

3  Kovács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének utolsó három éve 1846‒1848. I‒II. 
Budapest 1889. I. 39.; 49. 
4  Ezzel a tanulmánnyal párhuzamosan kerül közlésre az a vizsgálatom, amelyikben Széchenyi 
(főként) vidéki térhasználatát elemzem. Vigh Barbara: Egy többlaki mágnás, Széchenyi 
István gróf vidéki térhasználata 1840 és 1843 között a naplóregisztereinek tükrében. Új 
Nézőpont, 4. (2017) 2. sz. 133‒158. (Elérhető: http://ujnezopont.biharkutatas.hu/wp-content/
uploads/2017/08/2017_02.pdf)
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A naplók társadalomtörténeti felhasználásának elméleti összefüggését 
Gyáni Gábor alapozta meg a hazai irodalomban, amikor azt vizsgálta, meny-
nyiben és hogyan lehet a napló társadalomtörténeti forrás.5 Azóta a kutatók 
a naplókat már nem csak egy-egy élettörténet kronológiai feltérképezésé-
hez, vagy a számukra fontos események elmeséléséhez hívják segítségül, 
hanem azokat a vizsgálat középpontjába állítva a kapcsolatrendszerekre,6 
életmódra,7 személyes terekre,8 napirendre9 kérdeznek rá. Ilyen típusú vizs-
gálatok a reformkor legtöbbet idézett forrása, vagyis gróf Széchenyi István 
naplója alapján is készültek már, de csak a legújabb időkben.10

Közvetlen kutatási témám előzménye egyrészt a Fábri Anna által köz-
zétett összefoglaló kötet a reformkor mindennapjairól, amelyben a szerző 
külön részt szentelt a munka világának,11 másrészt pedig Fónagy Zoltán 
szintén e korszakra vonatkozó blogja, amely keretein belül igen sok érde-
kes adalékot publikált már a személyes történelem világáról, s még inkább 

5  Gyáni Gábor: A napló mint társadalomtörténeti forrás. (A közhivatalnok identitása). In: 
Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltári Évkönyv. XII. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza 1997. 
25‒33.
6  Lásd: Eőry Gabriella: Főszolgabírói mulatságok (Társasági élet és szórakozás Olchváry Pál 
naplójában). Aetas (2008: 3. sz.) 65‒81.; Vas Réka: „Meglehet, hogy rosszul gondolkozok 
a mostani világhoz képest” Gönczruszkai Kornis Anna grófnő naplója, 1850–1851. Aetas 
(2012: 1. sz.) 125‒135.  
7  Lásd: Priszlinger Zoltán: A sport, mint téma Wesselényi Miklós naplójában. In: Arisztokrata 
életpályák és életviszonyok. Speculum Histriae Debreceniense 4. Szerk. Papp Klára ‒ Püski 
Levente. Debrecen 2009. 129‒144. 
8  Lásd: Gyáni Gábor: Egy budapesti polgárcsalád 470 napja. Budapesti Negyed (1996: 4. sz.). 
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00012/gyani.htm (Letöltve: 2017. jún. 29.); Richard Lawton 
‒ Colin G. Pooley: David Brindley Liverpoolja: Az 1880-as évekbeli városi társadalom. In: 
A brit gazdaság és társadalom a XVIII‒XIX. században. Szerk. Tímár Lajos. Debrecen 1999. 
169‒184. 
9  Lásd: Kalla Zsuzsa: „Kellemetes társalkodású ’s nem üres beszédű ember”. Bártfay László 
naplója. Budapesti Negyed (2004: 4. sz.). http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/kalla.html 
(Letöltve: 2017. jún. 29.).
10  Lásd: Velkey Ferenc: „Este társaság hozzánk. Batthyányval sokat beszéltünk. Széchenyi 
és Batthyány közös-közélete társas és magánszíntereken. Aetas (2009: 4. sz.) 51‒95.; Velkey 
Ferenc: A pesti főúri társasági élet néhány jellegzetessége az 1840‒es években Széchenyi 
naplóinak tükrében. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Speculum Histriae 
Debreceniense 4. Szerk. Papp Klára ‒ Püski Levente. Debrecen 2009. 113‒128.
11  Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Budapest 2009.
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a hétköznapokról.12 Írásai azonban (műfaji sajátosságokból következően) 
nem kifejezetten a forráselemzésre épülnek, s így adódik a lehetőség a di-
áriumok vizsgálatára. A napló ugyanis egy olyan autobiografikus forrástí-
pus, amely (közvetlenül) nem a nyilvánosság számára készült, ennélfogva 
sokszor teljesen hétköznapi, már-már banális témákat tartalmaz,13 így pedig 
kifejezetten alkalmas a múltbeliek mindennapjainak vizsgálatára.

Széchenyi naplóját 1814-ben kezdte írni, amelyet 1819 nyarától 1848-
ban bekövetkezett lelki összeomlásáig folyamatosan vezetett. Bejegyzései 
naponta, ritkábban egynéhány naponta követik egymást. Naplóírási szoká-
saiban azonban az évek múltával komoly változás ment végbe. Első köte-
teiben, amikor feljegyzéseihez még bőrkötésű jegyzőkönyveket használt, 
több a leíró jellegű, hosszabb bejegyzés. Ekkor anekdotákat, történeteket, 
olvasmányélményeket jegyzett fel. Később, amikor az íráshoz már zárral 
ellátott naplókönyveket használt, a napi számvetés egyre szaggatottabbá, 
sokszor mozaikszerűvé válik.14 Gyakran csak egyes szavakat, neveket, vagy 
befejezetlen mondatokat jegyzett fel a gróf, „néhány mondatba sűrítve az 
aznapi események summáját, a lefolytatott megbeszélések és viták lényegét, 
valamint a naplóíró vívódásait, önmarcangoló tépelődéseit, hangulati hul-
lámzásainak, csalódottságának és elkeseredettségének nemegyszer szabad 
asszociációkra emlékeztető módon feltörő megnyilatkozásait.”15

Az általam vizsgált időszakban Széchenyi naplóregiszterei már az 
utóbb említett sémát követik. Három év 1053 bejegyzését áttekintve Vi-
szota Gyula kritikai kiadása,16 illetve az az alapján készült CD-kiadvány 

12  Fónagy Zoltán: Mindennapok története. http://mindennapoktortenete.blog.hu/ (Letöltve: 
2017. jún. 29.)
13  Gyáni G.: A napló mint társadalomtörténeti forrás i. m. 26. 
14  Viszota Gyula: A naplók története. In: Gróf Széchenyi István naplói I. Szerk.: Viszota 
Gyula. Budapest 1925. VIII. 
15  Széchenyi István: Napló. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus. Budapest 2002. 1233. 
16  Gróf Széchenyi István naplói V. (1836‒1843) [Magyarország újabbkori történetének 
forrásai, Gróf Széchenyi István Összes Munkái (SZIÖM) XIV.] Szerk. és bev.: Viszota Gyula. 
Budapest 1937. (Továbbiakban: SzIN V.) A bejegyzések fordításait, ha elkészültek az Oltványi 
Ambrus által szerkesztett magyar nyelvű válogatás kiadvány 3. kiadásából vettem át. Azon 
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alapján17 a gróf 1085 napjára vonatkozóan szereztem információkat.18 
Ezeket excel adatbázisba rendezve a gróf életének egy rövid szakaszára 
vonatkozóan napjainak ritmusát vizsgáltam. A kutatás során jól láthatóvá 
vált, hogy a munka igen jelentős helyet foglalt el a gróf életében, még úgy 
is, hogy a naplóbejegyzések nem minden esetben tartalmaztak munkálko-
dásáról konkrét adatot. 

Otthoni munka 
A naplóregiszterekben megjelenő munkavégzést mindenekelőtt érdemes 
két csoportra bontani annak helye szerint, Széchenyi ugyanis tevékeny-
kedett otthon, illetve nyilvános tereken. Ezek elkülönítése nemcsak azért 
fontos, mert a különböző helyszínekhez kötötten a gróf munkafogalmába 
általában másfajta tevékenységek tartoztak bele, hanem azért, mert lejegy-
zésüknél másfajta stratégiát alkalmazott. Az otthoni munkavégzés kapcsán 
ugyanis ‒ amely a 3 év alatt íródott 1053 bejegyzés közül csak Pesthez 
köthetően 150 alkalommal jelenik meg közvetlenül a naplójegyzetekben 
de kisebb mértékben még Széchenyi másik otthonához Cenkhez köthetően 
szintén megfigyelhetőek otthoni munkára utaló adatok19 ‒ gyakran csak 
annyit jegyzett le a gróf, hogy dolgozik, és nem tudjuk meg, hogy ez a 
leírás pontosan mit takar: „Dolgozom… de nem igazán megy. Podhorsky 
lett felvéve a házba. (…)”20; „(…) Otthon eszem. Sokat dolgozom. Este 
kaszinó.”21 Olyan eset is előfordult, hogy nem azt vetette papírra éppen 

bejegyzések esetén, amelyek ebben a válogatásban nem szerepelnek, de tanulmányomban 
megjelennek, én készítettem el a fordításokat.   
17  Gróf Széchenyi István minden írása. CD-kiadvány. Budapest 2001.
18  A két szám közötti különbség abból ered, hogy bár Széchenyi közel minden nap készített 
kivonatot az adott napjáról, de néha több napot összevonva készített el egy bejegyzést.
19  Tanulmányomban a Pesthez kötődő munkákat veszem számba, hiszen Széchenyi ezen 3 éves 
periódusában Pesten töltötte a legtöbb időt ‒ az 1053 bejegyzés közül 722 köthető Pesthez, 
illetve közvetlen környékéhez, vagyis Budához és Óbudához ‒ ennek megfelelően pedig a 
munka, mint a naplóregiszterekben megjelenő téma is ehhez a településhez kötődik legtöbb 
estben. Azon eseteket, amikor Széchenyi Pesten kívül tartózkodott, de munkavégzéssel 
töltötte idejét, táblázatokban fogom megjeleníteni. 
20  SzIN V. 478. 
21  Uo. 564. 
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min, hanem hogy kivel dolgozik: „(…) Délután Heinrich-el és Tasnerral 
dolgoztam.”22 Más feljegyzésekben azonban pontosan leírta mivel foglala-
toskodik, ez alapján pedig már megállapítható, hogy a dolgozás fogalmába 
többféle tevékenység is beletartozhatott a grófnál.

1. táblázat
Munkavégzés 
helye

Tevékenység megne-
vezése

Mennyisége a napló tükrében az 
1840 és 1843 közötti periódusban

Pest

Írás
Marseilles, Kelet népe, Akadé-
miai beszéd, Üdvlelde, Vieuxt-
emps-cikk, Garat

Levelet küld 19 különböző személy
Levelet kap 28 esetben

Olvasás

6 esetben, például Teleki László: 
Kegyencz, Heinrich Heine: Über 
Ludwig Börne, Pongrátz Lajos el-
lene írott könyve és Tocqueville: 
Le démocratie en Amérique

Egyéb
Információ, fogalmazvány, esszé, 
adóbevallás, végrendelet, petíció, 
telekkönyv készítése

Cenk
Írás Üdvlelde, Garat.
Szeder Egylet ügyei ‒

A Széchenyi munkafogalmába tartozó tevékenységek otthon 
(saját szerkesztés)

Ahogy látszik, ebben az időszakban is több mű elkészülésén fárado-
zott, mint a Marseilles, a Kelet népe, az Akadémiai beszéd, az Üdvlelde, a 
Vieuxtemps-cikk és a Garat. 19 különböző személy jelenik meg a naplóban, 
akiknek levelet küldött és 28 esetben írt arról, hogy ő kapott valamilyen le-
velet. Ezek közül a legérdekesebb talán az az eset, amikor 1841. december 

22  Uo. 390.
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26-án Gräfenbergből küldött neki beteg barátja, Wesselényi Miklós levelet, 
amelyet Széchenyi így tolmácsol naplójában: „Bezerédj Pista… levelet hoz 
Graefenbergből: „Wesselényi állítólag a végét járja, – én azt hiszem: még 
nem a legeslegutolsó pózban és jelenetben.”23 6 esetben jelenik meg a diá-
riumban az olvasás, mint munka. Az olvasmányélmények között Széchenyi 
feljegyezte Teleki László Kegyenczét, Heinrich Heine Über Ludwig Börne 
című művét, Pongrátz Lajos ellene írott könyvét és Tocqueville Le démoc-
ratie en Amérique című művét. Ezen tevékenységi csoportokon kívül, még 
több kisebb is megjelenik a naplóban,24 ami a munkához sorolható, mint 
információ, fogalmazvány, esszé, adóbevallás, végrendelet, petíció, vagy 
éppen telekkönyv készítése, de az 1842. február 22-ről szóló bejegyzésé-
ben éppen csak annyit jegyzett le a gróf, hogy rendezgeti az iratait.25 Erre 
feltehetően időnként szükség lehetett, ugyanis Blackwell brit diplomáciai 
ügynök azt emeli ki Széchenyi dolgozószobájával kapcsolatban, hogy kü-
lönféle papírok borítják azt: „Pozsony, 1844. május 11. Tegnap felkerestem 
Széchenyit; asztalát szokás szerint különféle tervek és rajzok borították 
‒ vasút Sopron és Bécsújhely között ‒ színház Pesten ‒ tervek a pesti Vá-
rosliget mellett felépítendő házakról.”26 A grófnak tehát valószínűleg sok 
irata lehetett, amelyet a környezete tudott, és látott/láthatott is. Széchenyi 
dolgozószobájába ugyanis bepillantást lehetett nyerni, amelyről Petriche-
vich-Horváth Lázár tudósít a Pesti Hírlap hasábjain. „De vegyük rendre. 
Szombatonkint Széchenyi István gróf salonjai nyitvák, mellyek majd mindig 
legnépesebbek. A’ nivellirozás jótékony szelleme mutatkozik azokban. Eme-
li érdeküket a’ nemes gróf műhelyének (mert méltán úgy nevezhetni azon 
szobát, hol a’ „Világ“ írója olly fáradhatlanul működik) láthatása, melly 
szintúgy nyitva állván, kényünkre élvezhetjük annak museumi sokoldalúsá-

23  Uo. 532.
24  Ezeket a táblázatban az egyéb kategóriával jelöltem. 
25  SzIN V. 557.
26  Joseph Andrew Blackwell: J. A. Blackwell magyarországi küldetései, 1843‒1851. 
Bibliotheca Historica 58. Sajtó alá rend., utószó: Haraszti-Taylor Éva; Szerk., jegyz.: Urbán 
Aladár. Budapest 1989. 
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gát.”27 Petrichevich a szoba múzeumi jellegét emelte ki. Írásából szintén 
jól látszik, hogy a pesti szalonok közül, Széchenyiét jellemzi először, és 
ezen belül is a „műhely” vagyis a dolgozószoba fontosságára hívja fel a 
figyelmet. A kortársak valószínűleg kíváncsiak voltak, arra a „titokra”, 
hogyan csinálja Széchenyi, hogy mindenre jut ideje. Ők ugyanis tisztában 
voltak Széchenyi széleskörű tevékenységével és ismerték munkája iránt 
érzett kötelességtudatát, ez alapján pedig kiemelkedőnek tartották. 

Kissé ellentmondásosnak tűnhet írásom, hiszen a megszólaltatott 
kortársak mindegyike Széchenyi óriási munkabírásáról beszél, miközben 
ő maga „csak” valamivel több, mint 150 alkalommal jegyzett le 3 év alatt 
arra vonatkozó adatot, hogy otthon dolgozna. Ezen jelenség magyarázata 
azonban kézenfekvő. Olyan bejegyzések is előfordulnak ugyanis a nap-
lóban, amelyekben a gróf csupán annyit írt le, hogy otthon tartózkodik: 
„(…) Szapáry Rosynál s Francinál stb. ‒ Azután otthon maradok.”28; „(…) 
Otthon 5-ig. A Kaszinóban eszem.”29 Ezen esetekben szintén feltételezhető, 
hogy Széchenyi dolgozott valamit, hiszen a napjaiban nem igazán voltak 
hézagok, minden percét igyekezett hasznosan eltölteni. Ezt igazolja az az 
eset, amikor 1843 elején, vagyis egy betegsége alatt készült bejegyzésben 
ezt írta: „(…) mindig fekve; de fekve is dolgozom egész nap ceruzával.”30 

Az, hogy az otthoni munkavégzés a fent említett eseteknél jóval nagyobb 
mértékben volt jelen a gróf életében azért feltételezhető, mivel levelezése 
sokkal szerteágazóbb volt annál, mint ami a naplóban megjelenik, írásai is 
nagyobb számban jelentek meg nyomtatásban.31 Ráadásul Széchenyinek A 
Kelet népe című, több mint 300 oldalas műve a korai címpróbálkozásokkal, 
vagyis az Anti vezér Czikk-el és a Lélekharanggal együtt, a naplókönyvben 
1841. február 14. és 1841. június 8. között mindössze 16 alkalommal sze-
27  P. Horváth L. [Petrichevich Horváth Lázár]: Salon-élet. Pesti Hirlap, 1841. április 10. 
Értekező. 238.
28  SzIN V. 435. 
29  Uo. 467. 
30  Uo. 668. 
31  Széchenyi vizsgált korszakomban megjelent írásainak listáját Viszota Gyula gyűjtötte 
egybe. Viszota Gy.: Gróf Széchenyi István élete i. m. LXXXV‒XC.
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repel, bár nem valószínű, hogy csak ennyit foglalkozott volna megírásával. 
Viszota Gyula Széchenyi 1836 és 1843 közötti írói munkásságáról így fo-
galmaz: „Ha ezen időszakban írt munkáit, hírlapcikkeit, továbbá leveleit, 
memorandumait és naplófeljegyzéseit együttesen kinyomatnók, 3‒4000 
oldalra terjednének, ami azt jelenti, hogy e 7 és félév alatt évenként 40 ívnél 
többre terjedő kötetet adhatott volna ki. Ez a megfelelő olvasmányok, előta-
nulmányok figyelembevételével napi több órai állandó foglalkozást jelent.”32 
Ezen megfogalmazásból az is jól kitűnik, hogy művei megírásához, illetve 
elképzelt alkotásai megvalósításához feltehetően többet kellett olvasnia, 
mint amennyit naplókönyvében lejegyzett. Széchenyi munkájáról tehát leg-
inkább csak akkor hagyott nyomot naplójában, ha éppen egy olyan művön 
dolgozott, amely abban a pillanatban nagy lelkesedéssel töltötte el őt, fontos 
volt számára megírása, vagy ha adott műve megírásával nem haladt túl jól 
„(…) Az Akadémiai beszédemen dolgozom… de rosszul megy… (…)”,33 
ha fontos személyektől, vagy fontos témában kapott levelet, „(…) Levelet 
kaptam azután a Főhercegtől… behúzza a farkát… (…)”,34 vagy ha éppen 
olyan könyvet olvasott, ami nagyon inspiráló volt számára,35 „(…) Nagy ér-
deklődéssel olvasok Tocqueville-t.”36 A kisebb számban előforduló „egyéb” 
tevékenységeket valószínűleg azok egyedisége miatt regisztrálta a gróf. 

Mindezek alapján teljes bizonyossággal megmondani nem lehet, hogy 
Széchenyi mennyi időt töltött el otthon munkavégzéssel, de nagyon va-
lószínű, hogy ez mindennapi cselekedet volt számára. Kötelességtudata 
abban fedezhető fel, hogy hosszú órákat töltött feladati elvégzésével, akár 
hajnalig nyúlóan: „(…) Kaszinó. Szapáry Tony-val billiárdozom, nyerek 5 
32  Viszota Gy.: Gróf Széchenyi István élete i. m. XC. 
33  SzIN V. 643. 
34  Uo. 544. 
35  A napló korai szakaszaihoz képest ebben az időszakban már jóval kevesebb bejegyzésben 
jelennek meg az olvasmányélmények. Ráadásul a kezdeti hosszú, idézeteket is tartalmazó 
olvasmány-beszámolók helyett egyre inkább a tényközlő leírások kerültek előtérbe. Ennek 
oka egyrészt az lehet, hogy az idősödő Széchenyi munkái miatt már nem tudott annyi időt 
fordítani olvasásra, másrészt a naplóírási szokásai is igen nagy változáson mentek keresztül 
az évek során.
36  SzIN V. 584. 



55

A MUNKA ÉS IDEJE, A POLGÁRIAS KÖTELESSÉGTUDAT

forintot. 2-ig maradok. Hajnali 4-ig dolgozom otthon.”37, álmatlan éjsza-
kákon: „És ha néha sikerült zaklatásaira egy futó észrevételt odavetnem, 
mely saját nézete iránt kételyt támasztott lelkében, biztos lehettem, hogy 
másnap azzal fogad: Éjjel gondolkoztam tárgyunkról (…)”38, betegen: 
„Néhány napja valamivel jobban. (…) Máris folyamatosan dolgozom.”39, 
vagy akár utazás közben is: „Szokása volt kocsikázás közben komoly dol-
gokat figyelemmel megbeszélni velem.”40 A kicsapongó életmód távol állt 
tőle, ami alvási szokásában is jól megragadható, ugyanis a korban „a korai 
ébredés erkölcsi kérdés is” volt.41 Széchenyi életében éppen ezért a korai 
ébredés szintén evidens lehetett.  

Ahogy azt az 1841. február 16-i: „Nagyon rosszul aludtam. (…)”42, 
vagy az 1842. augusztus 15-i bejegyzés is mutatja: „Megint bajban a 
torkommal. Mihelyt fölkeltem, jobban vagyok.”43, Széchenyi betegsége 
miatt igen gyakran szenvedett alvási problémákkal, így nem ritka, hogy 
bejegyzéseiben 3‒4 óra alvás jelenik meg: „(…) Aludtam 3 órát, aztán a 
nemesis üldözött, a múlt szerelmi és politikai nemesise (…)”44, az 1842. 
március 15-i bejegyzésben pedig kifejezetten azt jegyezte le a gróf, hogy 
amióta naponta csak 5 órát alszik igen jól érzi magát: „(…) 5 órányit al-
szom naponta, nagyon jól vagyok tőle.”45 Széchenyi éjszakáira feltehetően 
tehát leginkább az 5 órás, vagy ennél is rövidebb alvás volt a jellemző, 
annak ellenére, hogy bejegyzéseiben megjelenik 8‒9 órás alvás is. Ezek a 
hosszabb alvási periódusok ugyanis leginkább betegségének időszakában 
vagy egy hosszabb utazás végéhez közel figyelhetők meg a bejegyzések-
ben. Erre példa az az 1842. május 11-i feljegyzés, amelyet Széchenyi egy 

37  Uo. 533. 
38  Kovács L.: Gróf Széchenyi István közéletének utolsó három éve i. m. I. 40.
39  SzIN V. 669. 
40  Kovács L.: Gróf Széchenyi István közéletének utolsó három éve i. m. I. 44.
41  Kalla Zs.: Bártfay László naplója i. m. 
42  SzIN V. 448.
43  Uo. 619.
44  Uo. 516.
45  Uo. 568.
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al-dunai útjáról való hazatérése után pár nappal írt: „8 órát aludtam, mint 
egy zsák. Jól vagyok.”46 Ráadásul az, hogy egy-egy naplójegyzetben meg-
jelenik, hány órát töltött alvással, nem jelenti azt, hogy ébredés után egyből 
fel is kelt volna. Erre az 1841. szeptember 11-i Bécsben készült feljegyzés 
utal, amelyben Széchenyi ezt írja: „Mármost 14 napja mindig felébredek 3 
órakor. Bolondság, haláltusa 7‒8 óráig, amikor aztán felkelek.”47 Feltéte-
lezhető tehát, hogy a gróf reggeli rutinját 7‒8 óra körül kezdte el, de ez nem 
jelenti azt feltétlenül, hogy addig aludt volna, vagy akkor kelt volna fel. A 
fent idézett bejegyzés megírásakor Széchenyi ugyanis Bécsben tartózko-
dott, ahol nem volt saját lakása, így ott nem biztos, hogy olyan szabadon 
mozoghatott, mint a Pesten töltött éjszakákon. Az Ullmann-házban ugyanis 
a politikus saját dolgozószobával rendelkezett, ahová álmatlan éjszakákon 
„elbújhatott” anélkül, hogy bárkit felébresztett volna családja, vagy alkal-
mazottai körében.48 Széchenyi kisebb alvásigényét igazolja az 1842. feb-
ruár 24-i bejegyzés, amelyben ezt jegyezte le a gróf: „(…) Megfigyeltem: 
minél kevesebbet alszom, annál jobban vagyok.”49 Vannak azonban olyan 
esetek, amikor a 7–8 óra körüli időpont egyben a felébredés ideje, amire 
az is utal, hogy az előbb már idézett 1842. március 15-i bejegyzésben egy 
másik alvásra utaló adat is megjelenik azáltal, hogy a naplóíró megemlíti, 
fél 3-ig a Kaszinóban tartózkodott. Valószínű, hogy a távozás és a lefekvés 
időpontja között van különbség, de ilyen kései órán, már feltehetően nem 
sokat tevékenykedett a gróf, ráadásul a Kaszinó igen közel feküdt a Széche-
nyi család lakásához,50 így ha egy hajnali fél 3-as időponthoz hozzá adjuk a 

46  Uo. 594.
47  Uo. 497.
48  Arra vonatkozó adat, hogy a Pesthez köthető napokon Széchenyi nem otthon töltötte az 
éjszakát, mindössze egy található a naplókönyv vizsgált szakaszában, az 1842. március 5-i 
feljegyzésében ugyanis azt jegyezte le a gróf, hogy reggelig Batthyány Franciska grófnőnél 
maradt: „(…) Festetich Fannynál … ahol 20 gyerek és nagy öröm. Nagyon derűs volt … 
nem tudta átadni … reggelig maradok.” In: SzIN V. 563. Ez a bejegyzés azonban Széchenyi 
szóhasználata miatt nem köthető feltétlenül alváshoz.
49  SzIN V. 559.
50  A Széchenyi család a rakpiacon álló Ulmann-házban bérelt egy 5 szobás lakást. Ez az 
épület ma már nem áll, helyén (Széchenyi tér 7‒8.) a Roosevelt Irodaház található. A Kaszinó 
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bejegyzésben említett „mindennapi” 5 órai alvást, fél 8-as ébredést kapunk. 
Széchenyi 1842. február és március között készült bejegyzéseiben a kései 
kaszinózás több, összesen 15 alkalommal megjelenik meg. Ezen esetekben 
szintén feltételezhető, hogy a 7–8 órai időpont a felébredés dátuma. Voltak 
azonban olyan esetek, amikor az ébredés időpontja nem Széchenyi bioló-
giai óráján múlott. Az utazások alkalmával ugyanis a grófnak a gőzhajók 
menetrendéjhez kellett igazodnia, ahogyan ezt az 1840. június 23-i eset 
mutatja: „(…) Reggel Gönyőbe megyek az Árpáddal. 23-a 6 órakor reggel 
el.”51 A reggeli ébredés azonban nem minden kortárs számára volt magától 
értetődő. Erre utal az 1842. április 13-i bejegyzés, amelyben Széchenyi 
megbotránkozva jegyezte meg, hogy Batthyány Lajosnál tett látogatást fél 
2-kor, akit az ő érkezése keltett fel, ugyanis barátja, még szunyókált: „(…) 
Batth[yány] Lajosnál 1/2 2-kor – – felébresztem!!!”52 Széchenyinél tehát 
az ilyen későig történő alvás elképzelhetetlen volt. A felkelés legkésőbbi 
időpontja, ami a napló ezen szakaszában megjelenik, délelőtt 10 óra, az 
1842. január 23-i bejegyzésben: „10-ig alszom (…)”.53 Az alvás mennyi-
sége azonban ebben az estben sem volt kiemelkedően magas, ugyanis az 
előző napi bejegyzésben megjelenik, hogy hajnali fél 5-ig a lányai, Marie 
és Caroline mellett maradt.

Munka nyilvános tereken 
Széchenyi nyilvános tereken végzett munkáját leginkább a különböző ülé-
seken való részvételének kapcsán lehet megragadni. Az ülések esetében, 
az otthoni munkavégzéssel szemben, a részvétel mindig regisztrálva van, 
és ahogyan a jelen regiszterek is mutatják csak az jelent kérdést néhány 

szintén a rakpiacon kapott helyet a Kereskedelmi Testület székházában, a Lloyd-palotában. 
Fónagy Zoltán: Hagyomány és modern határán ‒ Széchenyi István, a magánember. Magyar 
tudomány. (2010:12. sz.). 1442.  
51  SzIN V. 390.
52  Uo. 583. Batthyány esetében a késői ébredés a Kaszinóban kártyázással töltött esték 
miatt jelenhetett meg. Naplójában Széchenyi is számtalanszor említette meg a whist-tel 
kapcsolatban Batthyány Lajos nevét.
53  SzIN V. 543.
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esetben, hogy éppen melyik ülésen vett részt Széchenyi: „Futam. Egészen 
elfogadható. ‒ Túl sok ülés.”54; „A Főhercegnél… egészen őszintén beszél-
tem. Gondolni kell a következő országgyűlésre – ülés. Dessewffy A[urél] és 
Sanfermo márki ebédel nálunk.”55 Pesthez köthetően ugyanis 306 alkalom-
mal jelenik meg ülésre utaló adat a diáriumban, ez a 306 említés pedig 17 
különböző tárgyú/típusú gyűléshez köthető.

 2. táblázat
Gyűlés 
helye A gyűlés megnevezése Megjelenés 

száma
Gyűlés kezdő 
időpontja

Pest

Pest megyei közgyűlés/
Megyegyűlés

29

Minden esetben 
ebéd előtt

Vívóiskola Ülése 4
Műegyesület Ülése 1
Katonai raktár ügyében tartott 
ülés

1

Pesti választott polgári ülés 59

Leginkább ebéd 
előtt

Városházán tartott különböző 
tárgyú ülések

24

Gazdasági Egyesület ülése 20
Országos vagy városi 
bizottsági ülések

17

Hajós Egylet ülése 7
Lovar Egyesület ülése 4
Hengermalom Ülés 36

Leginkább ebéd 
után

Kaszinó Ülés 34
Híd Ülés 34
Akadémiai Ülés 23
Testgyakorló Egyesület Ülése 6
Kikötő Egylet Ülése 3

54  Uo. 478. 
55  Uo. 513. 
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Cenk Szeder Egylet Ülése 4
Minden esetben 
ebéd előtt

Sopron
Szeder Egylet Ülése 8 ─
Közgyűlés 3 Minden esetben 

ebéd előttÜlés a megyeházán 1

Bécs

Ülés az Udvari 
Haditanács épületében

3
Minden esetben 
ebéd előtt

Ülés a Römisches Kaiser-ban 2
Dunagőz közgyűlés 2
Ülés a Zene Egylet kertjében 1

Széchenyi üléseken való megjelenése az 1840 és 1843 közötti időszakban 
(saját szerkesztés)

Jól látszik, az üléseknek legtöbb esetben nem volt fix időpontja. Ez 
leginkább a gyűlések magas számával magyarázható, hiszen nem volt ritka 
az az eset, hogy egy nap több egylet is ülést tartott és valószínűleg nem 
Széchenyi volt az egyetlen ebben az időszakban, akinek olyan szerteágazó 
volt a tevékenységi köre, hogy egyeztetéseket igényelt, ha mindenhol jelen 
kívánt lenni. Ráadásul a fent felsorolt ülések csak azok, amelyeken Szé-
chenyi részt vett, így mindenképpen nagyobb számot kapnák, ha az összes 
gyűlést összeszámolnánk, amit 3 év alatt Pesten tartottak. Emellett az sem 
elhanyagolható, hogy ezek az ülések gyakran hosszú órákig elhúzódhat-
tak: „(…) 7-kor bizottsági a városházán. Átviszem az óvást, amelyet én 
javasoltam. Fél 10-ig vitáztunk. ‒ Haza.”56 Ebből a bejegyzésből például 
konkrétan látszik, hogy egy választott polgári ülés 2 és fél óráig tartott. Az 
ülések azonban ennél még sokkal inkább elhúzódhattak, amit az a kirívó 
eset mutat talán leginkább, amikor 1842. november 27-én Széchenyi 2 óra 
10 percig olvasott fel egy ülésen, ahol nem ő volt az egyetlen felszólaló: 
„AKADÉMIAI KÖZÜLÉS a vármegyeházán. Felolvasást tartok állva 2 óra 

56  Uo. 710. 
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10 percig. Azt hiszem, jól sikerült. Pulszky elsápad a dühtől. Schedel, akár 
a szamár, úgy ad elő, Jászay tűrhetőn s Császár szépen, de tapintatlanul.”57 
A gyűlések időpontjának megválasztásakor ennélfogva a szervezőknek 
kétségkívül számolniuk kellett azoknak elhúzódó jellegével. 

Az üléseken való részvétel mellett természetesen a grófnak egyéb 
munkái is voltak, amelyek nem köthetőek az otthonához. Ide sorolhatóak 
például azok a látogatások, amelyeket a gróf József főhercegnél, vagyis 
a nádornál tett, hiszen ezen alkalmakkor leginkább tárgyalás folyt közöt-
tük: „A Főherceghez. Merész játék. Hosszasan s nyíltan beszéltem vele. 
Cenzúráztasson. – SZEDER EGYLETet egyesítésre szántam… stb. stb.”58 
Széchenyi gróf és a nádori család tagja 1840 májusa és 1843 májusa kö-
zött 57 alkalommal találkozott egymással legtöbb esetben Budán, a nádori 
rezidencián. Ezen találkozások leginkább a délelőtti órákra, 9 és 11 óra 
közé estek, kivételnek 1842. március 22-e59 tekinthető, amikor délután 4 
órakor kezdődhetett meg a tárgyalás: „(…) Forray báróné60 4 órát marad 
az ajtómnál. »4 órakor a főherceghez kell mennem Budára. (…)”.61 A vi-
zit időpontját azonban, ahogy látszik, nem Széchenyi, hanem a főherceg 
választotta, ahogy erre még az 1842. december 9-i bejegyzés szintén utal: 
„(…) Berényi62 »A főherceg 10 órakor fogad engem.« (…).”63 

A két politikus tárgyalásai szintén akár órákig elhúzódhattak, ugyanis 
Széchenyi 3 alkalommal is megemlítette naplójában, hogy 2 órán keresztül 
tartózkodott a főhercegnél: „A főhercegnél 2 óra hosszat. Adott egy írást 
Wimmer-hez ‒.”64 Ez a kétórás időtartam, ahogy látszik, a látogatások 
57  Uo. 650. 
58  Uo. 445.
59  1842. március 22‒re tehető bejegyzés nincsen a naplóban, de az „essen” szó kétszeri 
megjelenéséből látszik, hogy ez az egy hosszú, vagyis 1842. március 21‒i bejegyzés eredetileg 
két jegyzet lehetett, amely a 10 soros törlés miatt válhatott el.
60  Br. Forray Andrásné sz. gr. Brunswick Júlia a nádorasszony udvarhölgye (Viszota Gyula 
jegyzete).
61  SzIN V. 574.
62  Gr. Berényi Lajos a nádor kamarása (Viszota Gyula jegyzete).
63  SzIN V. 565.
64  Uo. 482.
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kapcsán többször megjelenik a napló ezen időszakában: „Jósika Sámuellel 
2 óra hosszat vitatkoztam… Egészen olyan szellemben, mint Gervayval, – 
holnap Bécsbe megy. – Sokat dolgozom… szédülök –. Deákkal 2 óra hosz-
szat.”65 Ennél rövidebb időtartam a bejegyzésekben találkozások kapcsán 
nem jelenik meg, így feltételezhető, hogy a 2 óra Széchenyi számára már 
egy olyan hosszú időtartamot jelentett, amelynek előfordulása nem volt 
általános az életében, ezért jegyezte azt le. Későbbi munkatársa Kovács La-
jos szintén így emlékezett meg a grófról: „Gyakran történt, hogy bizonyos 
dolgot meg kelle [sic!] vele beszélnem, és mert huzamos nála időzésem 
alatt ő saját dolgait hozta sorba szőnyegre és ezekkel váltig mindig el volt 
árasztva, végre sort kértem én is s kértem figyelmét összeszedni 10-15 
perczre [sic!]. Hozzáfogtunk, néha óráját is kitette jelezve, hogy a kitüzött 
[sic!] idő az enyém. Azonban alig kezdem el, már meg kellett állnom, mert 
láttam, hogy gondolatai máshol kalandoznak.”66 Látszik tehát, hogy Szé-
chenyi többnyire a rövid viziteket preferálta, hiszen olyan sok tennivalója 
volt és olyan nagy mennyiségű látogatást bonyolított le egy nap alatt, hogy 
abba nem igazán fért bele egy több órás beszélgetés.67 A főhercegnél tett 
látogatásokon kívül a naplóban természetesen még több személy neve 
megjelenik, akikkel Széchenyi munkakapcsolatban állt, mint gr. Majláth 
György országbíró, Öffner Ferenc Pest város polgármestere, vagy Deák 
Ferenc. Ezen találkozások legtöbb esetben szintén a munkával kapcsolha-
tók egybe, de a naplóban megjelenő nevek nagy száma miatt erre vonat-
kozó vizsgálatot még nem volt lehetőségem elvégezni.68 Megállapítható 
azonban, hogy az üléseken való részvételen kívül, még több tevékenység is 
besorolható Széchenyi nyilvános terekhez köthető munkafogalmába.

65  Uo. 655. 
66  Kovács L.: Gróf Széchenyi István közéletének utolsó három éve i. m. I. 39. 
67  A gróf napjainak gyors ritmusát leginkább a séták és a városi erdőben tett látogatások 
szakíthatták meg.
68  Több, mint 400 személy jelenik meg a napló vonatkozó szakaszában. Az ő esetükben 
elsősorban lakóhelyüket szeretném a kutatás egy következő szakaszában feltérképezni, hogy 
Széchenyi társas életét együtt elemezhessem Pesti térhasználatával.
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3. táblázat
Tevékenység megnevezése Tevékenység gyakorisága

Üléseken való részvétel
306 esetben, 17 különböző tárgyban/
típusban

Munkával kapcsolatos vizitációk
Pl. József Antal főherceg, Majláth 
György, Öffner Ferenc, Deák Ferenc

Alkotásainak felkeresése

Hídfő 11 alkalommal
Hengermalom 15 alkalommal 
Budai hajógyár 3 alkalommal 
Kerékgyár 1 alkalommal 
Dohányraktár 1 alkalommal 

Egyéb 

Látogatás az Adóhivatalban 2 alka-
lommal 
Látogatás a Harmincad Hivatalban 1 
alkalommal 
Részvétel tisztújításon Budán 1 
alkalommal 

Széchenyi Pesthez köthető tevékenységei nyilvános tereken 1840 és 1843 
között (saját szerkesztés)

A munkával kapcsolatos vizitációkon kívül Széchenyi többször láto-
gatást tett két kiemelkedő vállalkozásának helyszínén, így 12 alkalommal 
a hídfőnél és 15 esetben a gőzmalomnál.69 3 alkalommal járt még a budai 
hajógyárban, 1‒1 alkalommal pedig a kerékgyárban és a dohányraktárban, 
de látogatást tett még 2 esetben az adóhivatalban, 1 esetben pedig a harmin-
cad hivatalban is, 1841. május 5-én pedig tisztújításon vett részt Budán: 
„Tisztújítás Budán.”70

69  Ezen esetek összeszámlálásánál csak azokat az alkalmakat vettem figyelembe, amikor a gróf 
egyedül látogatott ki az építkezések helyszínére, hiszen a társasággal történő „nézelődést” 
leginkább a vizitációk egy speciális csoportjába lehetne sorolni, így azok már nem teljesen 
tekinthetők munkavégzésnek.
70  SzIN V. 471.
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A nyilvános téren végzett munkák kapcsán Széchenyi kötelességtu-
data nem csak abban jelenik meg, hogy alkotásai felett féltve őrködött ‒ 
például a Nemzeti Kaszinóban szinte minden ügy rajta keresztül folyt le, 
ahogy Viszota Gyula fogalmaz: „(…) valóban nincs olyan ügy, amelyet 
nem Széchenyi intéz el vagy amelyben nincs része. Így felkérik porcellán 
tányérok beszerzésére, amelyre az árjegyzéket előre bemutatja; felkérik a 
színházi páholyok bebútorozására, majd jó lámpa, vagy billiárd asztalok, 
egy ebédlő falióra beszerzésére (…)”71 ‒ hanem abban is, hogy új vállal-
kozások elindításában szerepet játszott: „Mi, a fiatalos főváros gyermekei, 
először a nemes gróf nevére és meglepő személyiségére lettünk figyelmesek. 
Ahol jártunk és megálltunk, körös-körül új épületeket emeltek, valamint 
új vállalkozásokba kezdtek. A (…) magyar és a (…) német napi sajtóban 
mindenféle projektről beszéltek, a könyvkereskedésekben pedig éppen meg-
jelent könyvek pompáztak, ‒ az ember aligha sejthette, mi minden lehet 
még ott, ‒ de mindenhol és mindenhonnan Széchenyi neve hangzott el újra 
és újra. És ez nem egy nem létező, láthatatlan teremtő (Deus ex machina) 
neve, ‒ a reformer mindenhol feltűnt és látható volt.”72 

Munkához való hozzáállásáról maga Széchenyi is árulkodik naplójá-
nak hasábjain: ,,A szellemileg- és testileg tevékeny élet kizárólag az, mi ben-
nünket a földi boldogság legmagasb fokára emelhet. Egészség, gazdagság, 
czímek, szóval mindaz, mit az ember megkíván, távolról sem elégségesek 
tartós boldogság megállapítására, ha életünknek ürei és hézagai nincse-
nek kitöltve. Ezért javasolják nekünk okos emberek a falusi életet, mert 
a városban az életet elfecsérelni szokás, azaz munka és mulatság nélkül 
töltik idejöket.”73 A gróf úgy vélekedett tehát a boldogság egyedül munká-
val szerezhető meg. Nézetét, miszerint ezt a munkát a haza javára kellene 
fordítani, igyekezett terjeszteni ismerőseinek körében, amit többek között 
az az 1829. november 8-án Nagycenken kelt levél bizonyít, amelyet Szé-
71  Viszota Gy.: Gróf Széchenyi István élete i. m. XXXVII. 
72  K. M. K. [Karl Maria Kertbeny]: Erinnerungen an Graf Stefan Széchenyi. Genf 1860. 4.
73  Gróf Lónyay Menyhért: Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. 2. kiadás. Budapest 
1875. 22. 



64

VIGH BARBARA

chenyi egyik rokonának Hunyady Júlia grófnőnek címzett. Írásában a gróf 
nemcsak igyekezett rábeszélni a nemes hölgyet a cselekvésre, hanem meg 
is rótta mindazokat, akik nem tesznek a változásokért: „Ki oly szerencsés 
körülmények között jött a világra mint mi, annak nagy kötelességei vannak, 
és az egyenesen rosz [sic!] embernek és semmirevalónak mondható, ki a rá 
bízott kincseket elzárja és a közjóért semmit sem áldoz.”74 Tevékenysége 
tehát egyértelműen túlmutat a kormánnyal való kapcsolattartáson és a sze-
mélyes érintkezésen, de még az általa birtokba vett tér keretein is, ez pedig 
bizonyíthatja, hogy Széchenyi ‒ ahogyan azt már Kovács Lajos: „A magyar 
társadalom és haza boldogulása reformja az életcélja 1825 óta. Ennek a 
célnak megvalósítására nem kíméli a fáradtságot akár egészséges, vagy 
akármily beteg. Ez az ambíciója, ez sarkalja egész lényét a legintenzívebb 
munkára.”75 és Viszota Gyula megfogalmazta: „Mi más látkörben tünt fel 
egyszerre nekem a hazaszeretet ő általa személyesítve, ki fáradságot nem 
kímélt, ki mindenről le tudott mondani, ha ennek fejében valamit tehetett a 
hazáért.”76 ‒ valóban közcélokra áldozta az életét.

74  Gr. Lónyay M.: Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. I. m. 63. 
75  Viszota Gy.: Gróf Széchenyi István élete i. m. XCI. 
76  Kovács L.: Gróf Széchenyi István közéletének utolsó három éve i. m. I. 35.
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Abstract
Labour and its Time, the Civil Sense of Duty in István Széchenyi’s Diary 

Registers

The theoretical basis of using diaries in a sociohistorical aspect was estab-
lished by Gábor Gyáni in Hungarian literature. Since then, several studies 
were written, in which the researchers placed these diaries into central posi-
tion. Also, these studies focus on the everyday lives of the diaries’ authors, 
as they reflect on their social relations, lifestyles, personal places and daily 
schedules. So far, I have been analysing Count István Széchenyi’s everyday 
life, in the period between May 1840 and May 1843, the two political diets 
of Hungary, with the purpose to create an image of an „average” day in 
the count’s life. Thus, my research fits into the scientific trend initiated by 
Gyáni. The present research laid emphasis on work as an occurring theme 
in the register that I would like to assay by reflecting on the notion of work 
in the private and public sphere of „the Greatest Hungarian”, including 
the periodicity of these notions. Nevertheless I also examine Széchenyi’s 
study (room) based on the memoires of his contemporaries and his attitude 
towards the work as well.  

Keywords: István Széchenyi, diary registers, time-table analysis, labour
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Mokánszki János

Spanyolnátha Debrecenben
Az 1918. évi influenzajárvány a helyi sajtó tükrében

Bevezetés
Az első világháború, vagy ahogyan a kortársak nevezték, a „nagy háború” 
utolsó évébe érkezett. A 19. század ipari fejlődése megalapozta a tömeg-
pusztító fegyverek korát, amely az első világégéssel kezdődött el. Katonák 
milliói kényszerültek akár évekre a lövészárkokba, ahol a mindennapos 
harc mellett egészségi és pszichés állapotuk romlásával is szembesülni-
ük kellett. A háború természetesen a hátországra is jelentős hatással volt, 
ugyanis a mozgósítások, a sorozások mellett idővel az alapvető élelmisze-
rek hiánya is hétköznapi problémává nőtt. A legtöbb háborúban résztvevő 
országban bevezették az élelmiszerek jegyrendszerét. A hadviselő orszá-
gokban újabb és újabb belpolitikai problémák adódtak, s a kormányoknak 
különösen óvatosnak kellett lenniük döntéseik alkalmával, ha nem akartak 
tüntetéseket, lázadásokat esetleg egy forradalmat megkockázatni, hiszen az 
oroszországi eset intő példa volt előttük.

A frontokon a mindennapos fegyveres készenlét, az állandó harc és a 
nélkülözés közepette egy addig ismeretlen betegség ütötte fel a fejét, amely 
nagyszámú megbetegedést és korábban nem tapasztalat méretű halálozást 
okozott. Hirtelen, szinte robbanásszerűen jelent meg. A fertőzöttek száma 
rohamosan emelkedett, ráadásul a betegség gyors lefolyású volt, napokon 
belül végzett áldozataival. Egy új, szemmel nem látható, mikroszkopikus 
nagyságú ellenséggel is számolni kellett 1918 nyarától, amely sokkal gyil-
kosabb, sokkal pusztítóbb volt, mint maga a „nagy háború”.

Tanulmányomban arra törekszem, hogy képet alkossak arról, milyen 
hatásai és következményei voltak a járványnak Debrecenben; ugyanis a 
magyar történeti szakirodalom keveset foglalkozott a témával, pedig érde-
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mes volna közelebbről is megvizsgálni, hogy az influenza milyen hatással 
volt a helyi politikára, gazdaságra és persze a társadalomra. Célom, hogy 
enyhítsem valamelyest ezt a hiányosságot.

Praktikussági szempontból állítottam a vizsgálat középpontjába Deb-
recent, mivel a téma levéltári és folyóirattári anyagai könnyen elérhetőek 
voltak számomra. A járvány „debreceni története” egyszerűen megkonst-
ruálható a korabeli sajtótermékek segítségével. Ezek közül elsődleges 
forrásként használható a Debreczeni Ujság 1918. évfolyama. Ez azonban 
számos kérdést megválaszolatlanul hagy. Ezért szükség volt a Magyar 
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban fellelhető polgármes-
teri jelentések feldolgozására is, amelyek számos fontos idevágó feljegy-
zést tartalmaznak. Jól használhatóak voltak még a kutatás során a korabeli 
halotti anyakönyvek és halotti jegyzőkönyvek mint kiemelt fontosságú 
dokumentumok, amelyek bővebb, részletesebb információkat szolgáltattak 
az áldozatokról.

Aki a járványnak tüzetesebben utána kíván nézni, azzal kell szembe-
sülnie, hogy csak kevés történeti szakmunka keletkezett eddig a témában. 
Magyarországon elsőként Géra Eleonóra foglalkozott az 1918–1919. évi 
járvánnyal, aki kifejezetten a betegség budapesti megjelenését mutatta 
be.1 Továbbá a Bács-Kiskun Megyei Levéltár folyóiratában a Múltbanéző 
hasábjain is megjelent egy rövid tanulmány Baja városról a járvány idejé-
ből.2 Illetve a spanyolnátha debreceni megjelenését is feldolgozták részben 
egy szakdolgozat formájában.3 Azért csak részben szól Debrecenről ez a 
munka, mert a szakdolgozat fókusza főként a Kárpát-medencére irányul. 
Ezért bátorkodtam ebben a tanulmányban bővebben kifejteni, miként ter-
jedt ez az epidémia a cívisvárosban és hogyan próbáltak védekezni ellene 
több-kevesebb sikerrel.
1  Géra Eleonóra: A spanyolnátha Budapesten. In: Budapesti Negyed 64. (17. évf. 2.) 208−232.
2  Major Zénó: Adalékok az 1918-as bajai spanyolnátha járványhoz. Múltbanéző 3. (2011). 
[http://bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/maze-02t-1.html (megtekintés: 
2017.május 20.)]
3  Soróczki-Pintér Balázs: A spanyol-nátha térbeli terjedése a Kárpát-medencében és lefolyása 
Debrecenben 1918-ban
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Röviden a járványról
A spanyolnátha egy A-típusú influenza volt, amely világszerte 20–50 mil-
lió, merészebb számítások szerint akár 100 millió áldozatot szedett.4 Az 
antanthatalmak úgy vélték, hogy a járvány a németek egyfajta hadviselése, 
de azt is feltételezték, hogy a háborúban bevetett vegyi fegyverek követ-
kezményeként jelent meg.5

A betegség elnevezése onnan származik, hogy Spanyolország az első 
világháborúban nem vett részt, ezért a háborús cenzúra itt nem volt ér-
vényben; így a spanyol sajtó 1918 májusában már arról cikkezett, hogy 
körülbelül 8 millióan haltak meg tüdőgyulladásban. Mivel a kortársak azt 
gondolták, hogy Spanyolország a forrása az új betegségnek, ezért össze-
kapcsolták a kettőt egymással, s elnevezték spanyolnáthának.

A betegség rendkívül gyorsan terjedt a frontokon, a lövészárkokban és 
a hátország városaiban egyaránt. A járvány három hullámban fertőzte végig 
a világot. Az első hullám 1918 tavaszán volt, amely egy könnyű lefolyású 
időszak volt viszonylag kevés halálos áldozattal. A második hullám egy 
rövid lappangás után 1918 őszén következett be. Ezen periódus alatt történt 
a legtöbb elhalálozás. Végül jött a harmadik és egyben utolsó hullám 1919 
telén. Itt már enyhült a járvány, egyfajta „utolsó rohamként” eltűnt aztán.6

A spanyolnátha tünetei borzongás, étvágytalanság, toroklob, rossz kö-
zérzet, hát- és ízületi fájdalmak, valamint magas (39–41 fokos) láz voltak. 
Ráadásul a szövődményekkel is számolni kellett úgy, mint a tüdőgyul-
ladással, agyhártya- vagy mellhártyagyulladással. A fiatalabb felnőttek 
körében a betegség szövődménye vérzéses tüdőgyulladás volt, amely az 
egyén szervezetének erőteljes immunválaszát váltotta ki, míg végül a sa-
ját szervezete pusztította el a tüdőszöveteket. Ez azzal is magyarázható, 
hogy a fiatal felnőttek szervezete erős, jóval erősebb, mint a gyermekeké 
4  Ez a jelentős különbség a becsült értékek között abból adódik, hogy egyes kutatók a 
bennszülött törzsekkel is számolnak, s ezeknél a népcsoportoknál nem regisztrálták az 
elhalálozásokat, így nem rendelkezhetünk pontos számszerű adatokkal.
5  Billings, Molly: The Influenza Pandemic 1918. Stanford University 1997. június [https://
virus.stanford.edu/uda/ (megtekintve: 2017. május 20.)]
6  Ez a három hullám Magyarországon is megfigyelhető.
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és az időseké, ezért érthető, hogy az immunrendszerük annyira erőteljesen 
támadta a tüdőszöveteket, hogy azok roncsolódtak, míg végül a betegség 
vérzéses tüdőgyulladásba fejlődött tovább. Az idősebbeknél csak bakteriá-
lis tüdőgyulladás jelentkezett a fertőzés után. Magyarországon sajátos volt 
a helyzet, mert az idősebb korosztály valamilyen fokú védettséget élvezett 
az influenzás megbetegedésekkel szemben, mivel ők korábban már átestek 
egy enyhébb lefolyású influenzajárványon 1889–1890 között. A következő 
mondókából, amelyet a korabeli gyerekek hajtogattak a különféle játékok 
közben, kiderül, hogy milyen könnyen el lehetett kapni a spanyolnáthát: 
„I had a little bird, / It’s name was Enza. / I opened the window / and in-
flu-enza.”7 Ebből is jól látszik, hogy senki sem volt biztonságban. A világ 
népességének közel egyötöde fertőződött meg, és ezek között magas volt a 
mortalitási ráta, körülbelül 60–80 százalék.

A spanyolnátha cseppfertőzéssel terjedt a leginkább a társas érintke-
zések során, például az élelmiszer-elosztóközpontokban, a kávéházakban 
vagy a színházakban. Ezért a Nyugat-európai államokban a közegészség-
ügyi szervezetek gézmaszkokat osztogattak a lakosság körében. Ezekkel 
igyekeztek az emberek eltakarni az arcukat, megszűrve segítségükkel a 
belélegzett levegőt, így csökkentve a megbetegedés kockázatát.8 Összeha-
sonlítva a magyarországi védekezési stratégiákkal: itthon nem alkalmazták 
ezt a módszert. Meglehet azért nem, mert a gyógyszereket, kötszereket és 
egyéb orvosi felszereléseket a hadsereg kisajátította magának, és nem volt 
erőforrás ezek utánpótlására a lakosság körében.

A spanyolnátha megjelenése Magyarországon
Európai államként Magyarország sem kerülhette el azt, hogy 1918 nyarán 
beférkőzzön a halálos kór az ország határain belülre. Ahogyan a többi 
járvánnyal sújtott ország, hazánk is tehetetlenül állt a spanyolnátha, vagy 
ahogyan a magyar sajtó nevezte, spanyolbetegség előtt. Az egyes fertőzött 
7  „Volt nekem egy kismadaram, / Úgy hívták Enza. / Ablakot nyitottam, / s ő beröppent [in flew 
Enza] hozzám.” – ford. Szilágyi Zsolt.
8  Billings, M.: The Influenza i .m.
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városok (például Budapest vagy Debrecen) tiszti főorvosainak ügyelniük 
kellett arra, hogy ne hozzanak olyan korlátozó intézkedéseket, amelyek 
nagy ellenkezést váltottak volna ki a háború és az ebből fakadó élelemhi-
ány miatt elégedetlen lakosság körében. Gondolok például arra, hogy nem 
tiltották a társas érintkezést, hanem csak ajánlották, mindenkinek a saját 
felelősségére bízták, hogy kockáztatja-e a saját egészségét a közösségi 
terek használatával.

A korabeli budapesti sajtó úgy vélte, hogy a spanyolnátha a Távol-Ke-
letről érkezett Európába. Ez a hipotézis megfelel a korábban említett 
elméletek közül az elsőnek. Az újabb kutatások azonban bebizonyították, 
hogy ezt a feltételezést nem lehet meggyőzően igazolni. Mindenesetre a 
Peti Napló egyik szerkesztője, Földi Mihály, és utóbb Géra Eleonóra is 
erre az álláspontra helyezkedett. Az első megbetegedéseket 1918 nyarán 
regisztrálták, de ekkor még csak mérsékelt volt az áldozatok száma. A 
világháború utolsó hónapjaiban, amikor a magyar katonák a frontokról 
hazaérkeztek, ugrásszerűen megnőttek az influenzás megbetegedések, 
amelyek közül sok halálos kimenetelű volt. Vélhetően ebben közrejátszott 
az is, hogy 1918 októberében az olasz front összeomlott, továbbá novem-
berben az Osztrák–Magyar Monarchia is kapitulált, így mindkét alkalom-
mal jelentős számú katona tért haza behurcolva a spanyolnátha kórokozóit. 
A korabeli sajtóértesülések szerint a következő városokból jelentették az 
első fertőzéseket: Budapest, Kolozsvár, Szekszárd, Szatmárnémeti, Pan-
csova, Nagyvárad, Pécs, Szabadka, Veszprém, Nagybecskerek, Kaposvár, 
Böhönye, Balatonszentgyörgy, Miskolc, Baja és Debrecen. Ha a 20. század 
eleji vasúti térképeket megnézzük, akkor jól látszik, hogy ezek a városok 
vagy vasúti csomópontok, vagy legalábbis keresztülhalad rajtuk egy-egy 
vasútvonal. Ebből következik, hogy a spanyolnátha terjedésében jelentős 
mértékben közrejátszott a vasúti tömegközlekedés.9 Ausztriában emiatt 
korlátozták a vasúti forgalmat.10

9  Soróczki-Pintér B.: A spanyol-nátha i. m.
10  Debreczeni Ujság 1918. október 10.
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A debreceni járvány
Alföldi nagyvárosként Debrecen sem tudta elkerülni, hogy a vasúti forga-
lomnak köszönhetően a spanyolnátha a cívisváros lakóit is megfertőzze. A 
korabeli sajtótermékek közül a Debreczeni Ujság napilapot választottam 
elsődleges forrásnak ahhoz, hogy a benne megjelenő újságcikkek alapján 
megkonstruáljam a járvány történetét. Ahogy több hullámban jelentkezett 
ez a betegség, olyan volumenű cikkek jelentek meg a hírlapban. Például 
amikor a spanyolnátha még csak Svájcban szedte áldozatait, a Debreczeni 
Ujság az Újdonságok rovatban közölt egy nyúlfarknyi szöveget. Hozzá kell 
tenni, hogy ez a rovat általában a lapszámok 4-5. oldalán kapott helyet. 
Később pedig előrébb kerültek az epidémiáról szóló hírek, amikor már 
nagyobb méreteket öltött Debrecenben. Tény azonban, hogy sose került a 
spanyolbetegségről vezércikk a helyi címlapra.

Az első hullám (1918 nyara)
A Debreczeni Ujság 1918 júliusában arról számolt be, hogy spanyolnát-
ha-járvány volt Svájcban és körülbelül 8000 halottat követelt.11 Korábbról 
nem találtam híreket a betegségről, de ez még nem jelenti azt, hogy a hírlap 
szerkesztősége és rajtuk keresztül a város ne értesült volna a járványról. 
Ezt követően a lapban augusztus elején megjelent a közigazgatási bizott-
ság üléséről közölt újságcikk, amely a júliusi egészségügyi viszonyokról 
számolt be „A spanyol-nátha Debrecenben” címmel.12 Ebből kiderül, hogy 
július hónapban az úgynevezett „spanyol betegség” sok embert fertőzött 
meg, de egyik sem volt halálos kimenetelű. Továbbá leírják a betegség tü-
neteit, melyek a következők voltak: „lázas torok-, légcső és hörghurutok, 
amelyet legtöbbször a tüdőgyulladás bacillusának egy fajtája idéz elő. Az 
esetek enyhén, szövődmények nélkül 4-5 nap alatt folytak le.”13 Végül be-
számolnak arról, hogy az influenza tüneteit először a hortobágyi halastavak 

11  Uo.1918. augusztus 2.
12  Uo. 1918. augusztus 5.
13  Uo.
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környékén dolgozó 76 orosz hadifoglyon vették észre, de közülük egyikük 
sem halt bele a fertőzésbe.14

Az augusztus havi viszonyokról szóló szeptemberi közigazgatási bi-
zottsági ülés a fő halálos betegségek között a hasi hagymázat, a vérhast és 
a szamárhurutot említik, a spanyolnáthát még nem. Csak arról számolnak 
be, hogy „egyéb bántalmak között az influenza (spanyol-nátha) fordult elő 
nagy számban, általában enyhe, de pár esetben szövődményes lefolyás-
sal.”15 A városi hatóság ügyelt a köztisztaságra, azonban a spanyolnátha 
ellen ez kevésnek bizonyult.

Szeptember végén a város iskoláit bezárták arra való tekintettel, hogy 
a diákok tömegével betegedtek meg; ezért hozta meg Márk Endre udvari 
tanácsos, polgármester ezt a döntést. Az iskolazárlatot szeptember 25-től 
október 7-ig rendelték el.16 Tehát Debrecenben ekkorra már jó néhány 
lakost megfertőzött a betegség, jóllehet halálos áldozatokról még nem szá-
molnak be. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem is történhettek meg ilyen 
esetek. Ha tudósítottak is halálos áldozatokról, akkor azok nem debreceni 
vonatkozásúak voltak. 

Az első halálos áldozatról – a többi cikkhez képest – terjedelmesebb 
szöveg jelent meg a Debreczeni Ujságban. Az eset jól szemlélteti, hogy a 
spanyolnátha mely korosztályt támadta főként. Franciszti János 25 éves 
fodrász volt, aki szeptember elején költözött Debrecenbe. A Debreceni Első 
Takarékpénztár épületének Kossuth utcai részén elhelyezkedő fodrászüzle-
tet vásárolta meg, amelyet nagy lelkesedéssel be is rendezett. Három héttel 
később influenzás lett, majd néhány napon belül komplikációk léptek fel 
nála, és belehalt a betegségbe.17 (Korábban említettem, hogy a spanyolnát-
14  Uo.
15  Uo. 1918. szeptember 6. Érdemes tovább olvasni a jelentést: „A köztisztaság nem volt 
kielégítő, a zöldség és gyümölcspiacok hulladéka és szemete nem hordatik el kielégítő 
gyorsasággal. Hasonlóképpen több üzletben, italmérésben, szállodában tisztátalanság 
állapíttatott meg. Ezen esetekben a hatósági megtorló eljárás megindíttatott. (…) A 
szemét-lerakodó helyeken óriási szennyes tömegek vannak felhalmozva, amelyek állandó 
közegészségügyi veszedelmek forrásai.”
16  Uo. 1918. szeptember 25.
17  Uo. 1918. szeptember 26.
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ha főként a 15-45 éves korosztály körében szedte a legtöbb halálos áldoza-
tot amiatt, hogy immunrendszerük túl hevesen reagált a fertőzésre.18) 

A szeptemberi egészségügyi állapotokról szóló polgármesteri jelentés 
szerint a megbetegedettekről pontos számszerű adattal nem rendelkeztek, 
mivel a betegségre nézve nem állt fent bejelentési kötelezettség. Márk End-
re polgármester azonban egyéb információforrásokból értesült arról, hogy 
szeptember hónap folyamán az esetek súlyosbodtak, és közülük 6 halálos 
áldozat is volt.19 A halálesetek száma viszont, minden kétséget kizárólag, 
több lehetett.20

A második hullám (1918 ősze)
1918. október 1-én érkezett a 127530/1918. BM. számú belügyminiszté-
riumi körrendelet Debrecen város polgármesterének, amely a spanyolnát-
ha-járvány miatt kialakult helyzetre rendkívüli intézkedéseket foganato-
sított. A rendelet arról tájékoztatott, hogy a betegség az egész országban 
rohamosan terjed, és a társadalom minden rétegében fertőzést okoz. A 
belügyminisztérium felszólította a városi, illetve megyei elöljárókat, hogy 
a lakosságot mihamarabb és minél szélesebb körben értesítsék a járványról, 
illetve a javasolt védekezési módszerekről. A rendelet a kórképet is leírta. 
E szerint a spanyolnáthának nevezett fertőző betegség a legtöbb esetben 
bágyadtsággal, borzongással váltakozó forrósággal kezdődött, amelyhez 
18  Franciszti János is ereje teljében volt. Ő nevezhető a járvány első debreceni áldozatának, 
legalábbis a helyi sajtó szerint. Valószínűleg, mert a város lakosai már találkoztak a 
spanyolnáthával, elég sokan megfertőződtek, ezért valamilyen fokú védettség már 
kialakulhatott náluk. Aztán jött egy nem helybéli, aki feltehetőleg Debrecenben kapta el 
a kórt, és belehalt. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy közösségben terjed egy vírus, 
annak tagjai könnyen átesnek a vírus okozta betegségen. Viszont, ha egy közösségen kívüli 
egyén megérkezik ebbe a közegbe, hamar megfertőződik, és jóval nehezebben esik át rajta. 
Valószínűleg ez történhetett Franciszti Jánossal. De az is feltételezhető, hogy ő már a vírus 
egy agresszívabb mutációjával találkozott. Mindez csak hipotézis. Ennek a kérdésnek a 
megválaszolására epidemiológiai, járványtani szakkönyvekből és orvosi szakmunkákból 
kellene meríteni, ami nem jelen tanulmány keretein belül fog megtörténni.
19  A jelentés sajnos nem jelöli meg Márk Endre egyéb információforrásait, ezért ezt én sem 
tudom itt megtenni.
20 MNL HBML 1406/b Általános közigazgatási iratok, Megyei törvényhatóságok és thj. 
városok fondok, Debrecen város Levéltára, Debrecen Város Polgármesteri Hivatalának iratai
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nátha, szemhurut, fejfájás, köhögés, a hát-, a derék- és a végtagok fájdal-
ma társult. Azt gyanították, hogy a betegség kórokozója a fertőzött egyén 
nyálkahártyáján megtapadt, amely tüsszentéssel, köhögéssel terjedt, vala-
mint a beteg által használt tárgyakkal való érintkezés útján fertőzte meg az 
egészségeseket.21 (A védekezési javaslatokról később szólok majd.). Márk 
Endre polgármesterként igyekezett eleget tenni a belügyminisztériumi 
felhívásnak, és 1918. október 11-én meg is jelentette a rendeletben közölt 
információkat, a védekezési előírásokat a Debreczeni Ujság hasábjain.22

Amellett, hogy Debrecenben gyorsan terjedt a járvány, egész Hajdú 
megyében is tömegesen betegedtek meg az emberek. Ráadásul Hajdúbö-
szörményben a spanyolnátha vérhassal párosult, ami így fokozta a járvány 
hatását. A legtöbb eset könnyű lefolyásúnak látszott: csekély volt azoknak 
a megbetegedéseknek a száma, amelyek tüdőgyulladással végződtek. Vol-
tak azonban halálos kimenetelű esetek is.23 A Debreczeni Ujságban 1918. 
szeptember 28-án megjelent egy budapesti egyetemi professzor nyilatkozata 
a spanyolnátha-járványról és magáról a betegségről, amely így szól: „A 
spanyol betegség tulajdonképpen nem egyéb, mint influenzajárvány. Most 
Spanyolországban lépett fel először járványszerűleg, ezért nevezték el spa-
nyol betegségnek. A mostani járvány nem nevezhető sulyosnak, mert a su-
lyos influenzajárvány fantasztikus gyorsasággal és nagy tömegeket ver le a 
lábáról. De azért járvány ez is. Az influenzajárvány tudniillik kétféle alakban 
léphet fel. Egyik alakja a járványos influenza, a másik a nem járványos, az 
ugynevezett endémiás influenza. A mi a mostani járványt illeti, mint mon-
dottam, enyhébb lefolyásúnak látszik. A betegség emberről-emberre terjed 
s főképp a könnyebb esetek terjesztik, mert azok járnak fent [a városban] 
és érintkeznek leginkább az egészséges emberekkel. Az influenzajárványnak 
az az alakja, amely most praedominálni látszik: a légzőszervek influenzája, 
amely sulyosabb esetekben tüdőgyulladáshoz vezethet s ez a komplikáció az, 

21 MNL HBML 1406/b
22  Debreczeni Ujság 1918. október 11.
23  Uo. 1918. szeptember 28.
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amely a kórképet súlyossá teszi. A klinikán is volt több sulyos, sőt halálos 
esetem is. Egy esetben sikerült az influenza bacilust kimutatni. A boncolás-
nál talált lelet teljesen az influenzának felel meg.”24

1918. október havában annyira fokozódott a spanyolnátha-járvány, 
hogy több száz embert betegített meg, közöttük nem egy halálos áldozattal. 
Tüdős Kálmán debreceni tiszti főorvos erre való tekintettel az iskolák zárva 
tartását meghosszabbította október 7-ről október 17-re. Azt remélte, hogy 
ezzel az óvintézkedéssel lelassítja a járvány terjedését.25 Ugyanakkor nyi-
latkozatot adott ki, amelyben megosztotta a betegségről szerzett informá-
ciókat, melyekről külföldi orvosoktól értesült. A korabeli orvostudomány 
abban a hitben volt, hogy a spanyolnáthát rovarok, főként a szúnyogok 
terjesztették, azok oltották be az ember vérébe. Kimutatták, hogy ennek a 
betegségnek a kórokozója nem hasonlít az influenzáéhoz, habár a két kór 
tünetei szinte azonosak, ezért is nevezték a spanyolnáthát nyári influenzá-
nak, mivel nyáron lépett fel először.26 Azóta a jelen kori kutatások a modern 
technológia segítségével bebizonyították, hogy valószínűleg nem a rovarok 
fertőzték meg az embereket, hanem valamelyik madárfaj, amely már jóval 
régebb óta hordozhatta a vírust (ezért valószínűsíthető, hogy a spanyolnát-
ha valójában madárinfluenza volt). Ez a kutatás azzal a problémával szem-
besült, hogy állatról emberre csak kivételes esetekben terjed a betegség. 
Tehát a spanyolnátha vírusának előbb át kellett esnie egy mutáción, aminek 
következtében a kórokozó képessé vált embereket is megfertőzni.27 

Tüdős Kálmán arról is értesült egy svájci orvostársától, hogy miként 
lehet megelőzni a betegség súlyosabb szövődményeit akkor, amikor még 
csak az enyhébb tünetek tapasztalhatóak. Erről így írt októberben: „A ta-
pasztalat megmutatta – írja egy svájci orvos – hogy a betegség lefolyására 
nézve döntő fontosságú, az, hogy a beteg az első szimptómák jelentkezésére 

24  Uo.
25 Uo. 1918. október 6.
26  Uo.
27 Appenzeller, Tim: Madárinfluenza. National Geographic Magyarország 32. (2005 10.) 
46−75.
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– fáradtság, fájdalom a végtagokban, fejnyomás, rázóhideg, stb. – legott 
ágyba feküdjék és forró izzasztó italokat (tea, meleg limonádé, stb.) igyék. 
Kitűnően bevált az aspirin és fenacetin keverék; mindkét antipirétikumból 
egyenlő mennyiség veendő, még pedig erős egyének 0,5 grammot, gyön-
gébbek és a gyermekek kevesebbet.28 Természetesen még jobb, hogyha 
ezt a szert a háziorvos rendelése szerint, ki-ki már előre megcsináltatja, 
hogy szükség esetén legott kéznél legyen, mert nem közömbös, hogy azt 
korábban vagy később veszi-e be a beteg. E por bevétele után a betegség 
jelenségei rohamosan visszafejlődnek s maga a betegség enyhe lefolyást 
vesz. Főtétel azonban, hogy a beteg a port minél korábban bevette légyen 
és hogy azonnal ágyba feküdjék. A megbetegedés első óráiban alkalmazott 
helyes és megfelelő intézkedések döntenek a betegség lefolyását sőt – úgy 
lehet – a beteg életben maradását illetően. Nem szabad tehát a kórokozta 
bacillusoknak időt engedni arra, hogy hamarosan elszaporodjanak, és 
hogy toxikus anyagcsereproduktumaik az emberi szervezet ellenálló ké-
pességét legyöngítsék. Nem szabad az izzadás folyamatát még azzal sem 
megzavarni, hogy a beteg a karját a takaró fölött tartja, mert az izzadt kar 
a párolgás következtében hőt veszít, a bőr vérerei összehúzódnak, miáltal a 
vér cirkulációja a felső végtagokban meglassudik, ellenben a tüdőben an-
nál nagyobb vérbőség támad, mely körülmény a tüdőgyulladás kifejlődését 
mozdítja elő.”29

Néhány nappal később ugyancsak a Debreczeni Ujságban jelent meg 
Márk Endre polgármester közleménye, amely a korábban már említett 
október 1-én kelt belügyminisztériumi rendelet alapján készült el. A közle-
mény elején a betegségről tesz említést. Sok új információval nem szolgált, 
igazából csak a korábban megfogalmazott jelentések összegzése olvasható. 
A szöveg második felében már újabb megelőző instrukciókkal látja el a 
lakosságot. Aki érintkezett egy spanyolnáthás beteggel, utána érdemes volt 

28  Az, hogy mennyivel kevesebbet, az nem derül ki. Egyébként a precizitás megkövetelné, 
hogy egy orvos leírja, mennyit vegyenek be az előírt gyógyszerből a gyengébb szervezetű 
emberek.
29  Debreczeni Ujság 1918. október 6.
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megmosakodnia, száját kiöblítenie. Óvakodni kellett attól, hogy a betegek 
az egészségesekre köhögjenek, valamint a megfázás kockázatát is csök-
kenteni kellett, mivel a legyengült szervezetet jobban megviselte a kór. A 
beteg felgyógyulása (vagy halála) után, a lakást ki kellett takarítani és ki 
kellett szellőztetni, hogy az ott megtelepedett kórokozóktól mentesítsék a 
helyiséget. A lakásokra előírt rendelkezések ugyanúgy érvényesek voltak 
a közösségi helyiségre is. Továbbá kerülni kellett az olyan helyeket, ame-
lyekre a zsúfoltság volt jellemző, például tömegközlekedési eszközöket 
(főként villamoskocsikat), kávéházakat, italmérő helyiségeket – ugyanis itt 
lehetett a legkönnyebben megfertőződni. Az ilyen helyiségeket, tömegköz-
lekedési eszközöket rendszeresen szellőztetni kellett.30 A belügyminisztéri-
umi rendeletet 1918. október elején tették közzé, amikor még nem számol-
tak azzal, hogy a járvány elhúzódik egészen a téli hónapokig. Októberben 
ezeket a megelőző intézkedéseket még gond nélkül végre lehetett hajtani, 
a lakások szellőztetésével a benti hőmérséklet nem közelíthette meg a mí-
nuszokat. Azonban novemberben és decemberben, amikor a spanyolnátha 
még nagyobb számban fertőzött, már kockázatos volt a villamoskocsikat 
és a lakásokat szellőztetni, ugyanis a hideg levegő miatt könnyebben meg 
lehetett fázni, vagy akár a tüdőgyulladást is el lehetett kapni. Ráadásul a 
háború miatt tüzelőanyag (fa és szén) hiány lépett fel, így a helyiségek 
fűtése egyre nagyobb problémát okozott. 

Losonczy Álmos vármegyei tiszti főorvos jóval nagyobb perspektí-
vában látta, illetve láttatta a spanyolnátha-járványt. A sajtóban felhívta a 
figyelmet, hogy a betegség kórokozóját nem sikerült még felderíteni, ezért 
nem tudott szakszerűen nyilatkozni róla. Megemlítette, hogy a tudósok 
csak valószínűsíteni tudták, milyen betegséggel kellett szembe nézni. A 
szellőztetését ő is javasolta, sőt figyelmeztetett, hogy a szellőzetlen vagy 
rosszul szellőztetett lakásokban minden ott lakó ki van téve a fertőzés ve-
szélyének, beleértve a kisdedeket és az időskorúakat egyaránt. Mindemel-
lett jól látta, amit korábban már hangsúlyoztam, hogy a spanyolnáthának 

30  Uo. 1918. október 11.
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főként a serdülők és a középkorúak (15 és 45 év közöttiek) estek áldozatul. 
Losonczy ezt azzal magyarázta, hogy az utóbbi két korosztály idejük nagy 
részét otthonukban töltötte, ezért a nyilvános helyeken nem kaphatták el 
a fertőzést csak úgy, hogy ha egy már fertőzött egyén „hazavitte” a ví-
rust. Továbbá felhozta azt az általános problémát, hogy a spanyolnáthára 
bejelentési kötelezettség nem volt érvényben, emiatt nem rendelkezhettek 
pontos, számszerű adatokkal a járványos megbetegedések és a szövődmé-
nyek miatti halálozásokat illetően. Losonczy feltételezte, hogy a vármegye 
lakosságának 10 százaléka szenvedett a betegségben, vagy már átesett 
rajta. Azt tapasztalta, hogy a megbetegedések 60–80 százaléka halálos 
kimenetelű volt. Feltételezte: azért volt ilyen magas a halálozási arány, 
mert sokan nem vették komolyan a tüneteket, és a betegséget lábon akarták 
kihordani, ezért a szervezetük nem bírta a megterhelést, végül belehaltak. 
A vármegyei tiszti főorvos is javasolta az iskolák és egyéb tanintézetek 
bezárását s a tanítás szüneteltetését mindaddig, amíg a járvány el nem 
múlik. Végül megemlítette, hogy a jól szellőztetett lakások lakói valamint 
a tömegeket, a fertőzött személyeket kerülők mellett, a mérsékelt dohá-
nyosok és alkoholt fogyasztók is védve voltak a betegségtől.31 Éppen ezért 
a nőket inkább érintették a halálos kimenetelű spanyolnáthás fertőzések, 
mint a férfiakat, mivel abban a korszakban jellemzően a nők egyáltalán 
nem vagy csak kis mértékben fogyasztottak alkoholt. Ugyanígy voltak a 
dohányzással. A dohányzásról mint fertőzésmegelőző védekezésről egy 
rövid cikk is megjelent a Debreczeni Ujságban. A cikk írója szerint a niko-
tinfüst lerakódik a tüdőben sterilizáló réteget képezve, így a spanyolnátha 
kórokozói számára nincsenek meg a kedvező életfeltételek. Éppen ezért 
javasolták a pénzügyigazgatóságnak, hogy a dohányosoknak dupla adagot 
adjanak a járvány idejére.32 

A növekvő megbetegedések ellen csak különleges intézkedésekkel 
lehetett fellépni, ezért 1918. október 18-án az Egészségügyi Bizottság kije-

31  Uo. 1918. október 13.
32  Uo. 1918. október 29.
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lentette, hogy Járványügyi Bizottsággá alakul az 1876. évi XIV. tc. 164. §-a 
értelmében.33 A bizottság tagjai között a helyi tisztiorvosok, köztük Tüdős 
Kálmán tiszti főorvos is helyet foglalt. Az újonnan megalakult testület 
több rendelkezést is hozott, melyek a fennálló járványhelyzetet igyekeztek 
megfékezni. Elsősorban táviratban kérték a belügyminisztériumot, hogy 
az ekkora számú betegek ellátásához szükséges orvosok mennyiségét a 
katonai szolgálatban lévő orvosok felmentésével pótolják, ugyanis nem 
voltak elegendően ahhoz, hogy annyi fertőzöttet kezelni tudjanak, mint 
ahányan hirtelen megbetegedtek. Emellett a betegekhez való eljutás is 
problémás volt, mivel nem álltak rendelkezésre fogatok megfelelő meny-
nyiségben. Ezért a bizottság kérte a rendőrfőkapitányt, hogy kérésüknek 
eleget éve, és megfelelő díjfizetés ellenében különítsenek el a számukra 
kocsikat, amelyekkel az orvosok gyorsan és egyszerűen el tudnak jutni a 
betegekhez a város bármely pontjára. Továbbá kimondták, hogy minden 
Debrecenben tartózkodó és szolgálatban lévő orvos köteles bejelenteni 
naponta a járványos megbetegedéseket és a halottak számát. A további 
fertőzés mérséklése céljából pedig az influenzás betegek szállítását csak a 
hatósági fertőtlenítő hajthatta végre, kizárólag az erre a célra elkülönített 
kocsikon. A villamoskocsik ügyében pedig úgy rendelkeztek, hogy kötele-
sek mindkét oldalt teljesen lebocsátott ablakkal közlekedni, elkerülve ezzel 
a zsúfoltság okozta fertőzésveszélyt.34 Ezt az előírást később megszüntet-
ték, mivel hasztalannak bizonyult.

A 22650/1918. számú határozat feljogosította a tiszti főorvost többek 
között a járványkórház megnyitására a célból, hogy a spanyolnáthával 
kezelt betegeket elkülönítve lássák el minden más pácienstől megelőzve 
ezzel, hogy a közkórházban is terjedjen a járvány. A Városi Tanács to-

33  „Veszélyes járványok alkalmával a törvényhatósági egészségügyi bizottság 
járványbizottsággá alakul, mely esetben az elnökséget az alispán, illetőleg polgármester, avagy 
ezeknek helyettese veszi át; az ekként alakitott járványbizottság a szükséges óvrendszabályok 
elrendelésére, illetőleg kivitelére, valamint a belügyministeriummal és más hatósággal való 
közvetlen érintkezésre felhatalmaztatik.” 1000 év törvényei, online – https://1000ev.hu/index.
php?a=3&param=5727 (megtekintés: 2017. június 24.)
34 MNL HBML 1406/b
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vábbá utasította a közélelmezési hivatalt, hogy a járványkórház számára 
biztosítson elegendő élelmet, míg a számvevőségnek tűzifát kellett az 
intézménybe szállítani, továbbá a városgazdai hivatalt felszólította, hogy 
a kórházi ágyakba szükséges szalmát bocsásson rendelkezésre. A határozat 
értelmében a tiszti főorvos megállapíthatta, mely kocsikra volt szüksége, 
és azokat a rendőrség rekvirálta.35 Röviddel később, október 19-én, Tüdős 
Kálmán azzal a kérelemmel fordult a Városi Tanácshoz, hogy 18 orvost 
mentsenek fel hivatali munkája alól, hogy segíthessenek, tekintve, hogy 
az újabb megbetegedések száma napi 80–100 esetre emelkedett.36 A ren-
delkezés hatásosnak bizonyult, ugyanis október vége felé a tiszti főorvos 
nyilatkozata szerint, a spanyolnátha-járvány szűnőben volt, csökkent az 
influenzás megbetegedések száma. Az iskolák zárlatát azonban még nem 
oldották fel, a rendelkezést egészen október 31-ig érvényben tartották. 
Ekkor úgy tűnt, az influenzajárvány megszűnt, mivel tetőfokát már október 
első felében elérte. Legalábbis így gondolták.

Bár a járványnak ekkor még korántsem volt vége, a debreceniek elhit-
ték, hogy a nehezén túlvannak. Az érzést csak erősíthette bennük, hogy a 
helyi sajtóban erre vonatkozóan egy jóslat is napvilágra került: „A mi ked-
ves magán időjósunk, Sirius a fagyok, ködök és csapadékok területén túl is 
szokott jósolni. A háborúba is beleszólt, most pedig a spanyol betegségnek 
szegezi teleszkópját. Akik hisznek neki, örömmel fogadhatják a jóslatát, 
mert egészen jó dolgokat mond. Nem is rossz elhinni. »A spanyol beteg-
séget – írja nekünk – a levegő hozta és rövid időn belül meg is fog szünni, 
mert a levegőt ki fogja tisztítani egy északi hideg szél. Kissé hidegebb idők 
jönnek és akkor elmulik ez a nedves, meleg, ami a meghülést okozza. A 
betegséget a meghülés idézi elő. Mert a meghülés által a vér megsűrűsödik, 
vagy mondjuk megfagy és a sűrű vér felhat a tüdőre, a fejbe és gyomorra. 
35  Uo.
36  A Városi Tanács által felmentett orvosok a következők voltak: Berényi István, Tamássy 
Géza és Széll Kálmán tiszti orvosok, Hutiray József, Forbáth Herman, Pauchly Géza és 
Szigmund Ervin kórházi, Báthory Sándor, Strellinger Győző, Grósz Pál, Brunner Lajos, 
Balogh Artúr, Fishcer Artúr, Kovács László munkásbiztosítási, Berencsy Zoltán és Horváth 
Artúr vasúti orvosok. Debreczeni Ujság 1918. október 20.
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Így az embereknél beáll a fázás, a fejfájás, mert a vérnek nincs meg a kellő 
működése.« Elmondja azután, hogy többnyire az embernek maguk oka a 
megbetegülésüknek, mert mindent össze-vissza esznek és elrontják gyom-
rukat. Nagyon veszedelmesnek tartja, ha egymásra lehelnek az emberek. 
Tolongásban nem kell tehát arccal egymásnak fordulni. Van orvossága is 
Siriusnak a spanyol baj ellen. »Mikor érezzük, hogy fázni kezdünk vagy fáj 
a fejünk, azonnal jó meleg lábvizet kell venni tizenöt-húsz percig. Utána jó, 
forralt bort kell inni, akinek nincs erre tehetsége: teát borral. Erre ágyba 
fekszik a beteg és reggel semmi baja.« Az orvosok ugyan kissé máskép-
pen beszélnek, de tagadhatatlanul kedvesebb ezúttal Sirius, a csillagok 
doktora, aki olyan barátságosan jósol, amikor mindenkinek vészjósló az 
ábrázata.”37

Úgy tűnik ez a bizonyos Sirius amolyan kuruzsló, mindentudó lehetett, 
aki valójában időjós, de minden nagyobb mérvű aktuális eseményről kifej-
tette véleményét. A lap szerkesztősége gúnyos, ironikus hangnemben írt 
róla. Az viszont tagadhatatlan, hogy a hidegebb őszi, illetve téli hónapok-
ban elvileg kevesebb az influenzás megbetegedések száma, mivel ilyenkor 
az időjárás nem kedvez a kórokozóknak, így azok fertőzésére kevésbé lehet 
számítani. Tehát a logika alapján Sirius jól következtetett és az orvosok is, 
hogy novemberre elmúlik a járvány. Azonban a november hónap egészen 
mást hozott az elvártakhoz képest.

A harmadik hullám
1918. november elején a tiszti főorvos még arról nyilatkozott, hogy meg-
szűnőben van a spanyolnátha-járvány. Ennek ellenére sem volt ajánlatos 
kerülni az óvintézkedéseket, figyelmeztetett Tüdős Kálmán, ezért ennek 
megfelelően az iskolák továbbra is zárva maradtak.38 A novemberi – szoká-
sosan a hónap elején tartott – közigazgatási bizottsági ülésen elhangzottak 
alapján számszerűsíthetőek a járvány következményei. E szerint október 

37  Debreczeni Ujság 1918. október 23.
38  Uo. 1918. november 5.
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első felében 2456, második felében 1470 fertőzést regisztráltak. Tehát 
csak ebben a hónapban 3926-an betegedtek meg. Az áldozatok száma 171 
fő volt (később 177 haláleset említettek).39 November közepéig újabb 20 
elhalálozást hoztak összefüggésbe a járvánnyal.40 Láthatóan mérséklődött 
a helyzet, ebből kifolyólag feloldották az oktatási tilalmat, s az iskolák 
november 18-án megnyitották a kapuikat.

1918. november 11-én véget ért az első világháború, így a katonák a 
frontokról hazafelé tartottak; nem is sejtve, hogy némelyikük hordozta a 
spanyolnátha kórokozóját. Ők hozták magukkal többek között Debrecen-
be a járvány újabb, harmadik hullámát, amely kevésbé volt olyan súlyos, 
mint az előző, de halálos áldozatok így is bőven előfordultak. November 
végén arról számolt be a Debreczeni Ujság, hogy november 18-án ugyan 
kinyitottak az iskolák, de néhány nappal később sorban betegedtek le a 
tanulók, ezért újra beszüntették egy időre a tanítást. Tüdős Kálmán azzal 
is indokolja újabb döntését, hogy a hidegebb hónapokban a nehéz fűtési 
viszonyok miatt, ami leginkább a tüzelőanyag hiányából fakadt, amúgy 
sem lehetett normális körülmények között tanítani.41 November 30-án a 
Járványügyi Bizottság ülést tartott, és újabb intézkedéseket foganatosított 
a járvány megfékezésére. Az iskolákban ugyan kényszerszünetet rendeltek 
el, de az egyetemen zavartalanul folyhatott tovább az oktatás. A villamos-
kocsik ablakait a jobb szellőzés végett korábban leszereltették, de belátták 
az intézkedés eredménytelenségét, ezért azokat visszaszereltették. A főor-
vos javaslatára elrendelték a tánciskolák ideiglenes bezárását is, valamint 
megtiltották, hogy a színházakban egymás után két előadást tartsanak egy 
napon. A mozikban pedig két előadás között kötelező volt egy óra szünetet 
tartani, amely idő alatt a helyiséget kitakarították, kiszellőztették és forma-
linnel fertőtlenítették. Végül a bizottság fokozottan felhívta a figyelmet a 

39  Uo. 1918. november 6.
40  Uo. 1918. november 13.
41  Uo. 1918. november 29.
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köztisztaság fenntartására.42 Októberhez képest november hónapban har-
madával kevesebben, összesen 113-an haltak meg a spanyol betegségben.

Decemberben is folytatódtak a járványos megbetegedések és elhalá-
lozások. A helyzet továbbra is súlyos maradt, volt olyan hét, amikor 33-an 
haltak meg. A betegellátás azonban javult valamelyest, mivel a leszerelő 
katonaorvosokkal jelentősen megnőtt a városi egészségügyi személyzet 
száma.43 Tevékenységük hozzájárult ahhoz, hogy december végére már 
szűnőben volt a spanyolnátha. Egyre kevesebb beteget jelentettek be, és 
még kevesebben haltak bele a kórba. A normalizálódó helyzet miatt Tüdős 
Kálmán elrendelte 1919. január 7-ei hatállyal az iskolák kinyitását.

Mindent összevetve Debrecenben csaknem 400 halottja volt a járvány-
nak: 6-an szeptemberben, 177-en októberben, 113-an novemberben s közel 
százan az év utolsó hónapjában haltak meg.44 A regisztrált halálesetek szá-
ma 1918-ban a város összlakosságának 0,4 százalékát adták.45 Sajnos olyan 
adatok nem állnak rendelkezésre, amelyekből pontosan megtudhatnánk, 
mennyien betegedtek meg a városban. Ettől függetlenül kísérletet tehetünk 
a becslésre. Ha abból indulunk ki, hogy októberben 3926 lakost fertőzött 
meg a kór, és tudjuk azt, hogy ebben a hónapban az elhunytak száma 177 
fő volt, akkor a letalitási index 4,5 százalékra tehető. Vagyis minden száz 
betegből 4-5 fő veszítette életét. Ebből kiindulva a szeptember és a de-
cember hónap között regisztrált mintegy 400 haláleset a megfertőzötteknek 
hozzávetőlegesen 4,5 százalékát jelenthette, vagyis a járvány ideje alatt 
minimum 8900 főre tehetjük a megbetegedések számát. Figyelembe véve, 
hogy a becsült érték csak a potenciálisan bejelentett esetek számát illetően 
tájékoztat, feltételezhető, hogy a fertőzések száma ennél magasabb lehetett. 
Következésképp úgy vélem, hogy óvatosan kalkulálva is, de minden 9-10. 
lakos kapta el a városban a spanyolnáthát 1918 őszén-telén.

42  Uo. 1918. december 1.
43  Uo. 1918. december 8.
44 Uo. 1919. január 1.
45  Debrecen lakosságszáma 1910-ben 92 729 fő, 1920-ban 103 186 fő volt. Timár L.: Debrecen 
társadalma i. m. 93.
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További statisztikai adatokkal 1919 januárjától már nem rendelkezünk, 
mert a járvány megszűnt. Ha voltak is újabb megbetegedések, akkor azok 
csak csekély számban fordulhattak elő. Mindenesetre 1919. január 1-én a 
sajtó azt az örömteli hírt közölte, hogy megszűnt a spanyolnátha-járvány 
Debrecenben.

Összegzés
Magyarország vesztesként fejezte be az első világháborút, ami nagy 
társadalmi feszültségekhez vezetett. Ebből bontakozott ki az őszirózsás 
forradalom és a Tanácsköztársaság. A spanyolnátha-járvány ebben a 
„zűrzavaros” időszakban „tombolt” hazánkban is. Egyedül talán a hábo-
rús cenzúra46 miatt nem keltett igazi pánikot az epidémia. A közhangulat 
megőrzése érdekében a hivatalok rendkívül körültekintően jártak el: sem a 
városi tiszti főorvos, sem a polgármester nem hozott olyan döntést, amely 
tovább borzolta volna a kedélyeket;csak a legszükségesebb intézkedéseket 
foganatosították – illetve, ha valamelyikről kiderült, hogy hatástalan, rövid 
időn belül felfüggesztették. A rendelkezéseket, határozatokat olvasva jól 
látható, hogy sosem tiltottak, hanem csak előírtak, javasoltak annak érde-
kében, miként lehet elkerülni a fertőzést.

Jelen kutatás egyértelművé tette, hogy Debrecen egykori vezetői, 
minden tőlük telhetőt megtettek a válság kezelése okán. Igyekeztek ha-
tékonyan fellépni, de közben kényesen ügyeltek arra, hogy ne keltsenek 
felesleges riadalmat, olyan pánikot, amely kezelhetetlenné tette volna az 
ügyet. Felelősségük és szerepük, tehát aligha túlbecsülhető. 

46  A Debreczeni Ujság 12. évfolyamát lapozva észrevehető, hogy a spanyolnátháról sosem 
közöltek hírt a címlapon, mivel annak komoly társadalmi hatása lehetett volna.
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Abstract
The Spanish Flu in Debrecen

The Epidemic of 1918 Regarding the Local Press

The Spanish influenza was spreading in the last year of the Great War and 
caused the death of numerous people in Hungary. The disease infected 
a significant part of the inhabitants in every Hungarian city, so did it in 
Debrecen as well. The contemporary local press served as the main sour-
ce of my research, which provides dispatches connected to the subject. 
Furthermore, the mayoral reports in the Archive in Hajdú-Bihar County 
(Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) contain information related to this issue. 
The above-mentioned sources helped me to reconstruct the story of the 
Spanish flu in Debrecen, which topic is summarized in my recent study. 

Keywords: Spanish flu, local press, Epidemic Committee, city leaders, 
defensive strategies
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D’Annunzio és a fiumei kérdés a brit sajtóban

Bevezetés
Tanulmányom az első világháborút követően nagy problémákat okozó 
olasz követelesésekről, azon belül is Fiume városáról szól. Egy időre ez a 
dalmáciai kikötőváros az európai politika fontos szereplője lett. A brit sajtó 
is tudósított az eseményekről, hiszen nagyhatalomként, Olaszország szö-
vetségeseként érdekelt volt a témában, illetve közel egy évig brit katonák 
állomásoztak a városban. 1918 nyarától kezdve vizsgálom a brit napi- és 
hetilapok Fiumével kapcsolatos híreit, összeállításait, helyzetelemző cik-
keit. 

Történeti előzmények
Olaszország a győztesek oldalán zárta le az első világháborút, azonban a 
békekonferencián az olasz miniszterelnök, Orlando csak kevés szerephez 
juthatott Wilson, Lloyd George és Clemenceau mellett. Csonka győzelem 
volt ez, hiszen jelentős területeket ígért nekik a londoni egyezmény a hadba 
lépésért cserébe 1915-ben, viszont ezeknek csak a töredékét kapták meg 
négy évvel később. A szerződésben nem szerepelt ugyan Fiume, de az olasz 
nacionalista erők kitartóan kampányoltak a város Olaszországhoz csato-
lása mellett és 1919 szeptemberében, látva a franciaországi diplomáciai 
kudarcot, Gabriele D’Annunzio katonai segítséggel elfoglalta a várost. 
16 hónapig volt a város első embere, 1920 novemberétől pedig független 
államként működött. A háború utáni években tehát a kikötőváros jelentős 
konfliktusok színhelye lett, az európai figyelem középpontjába került. 

Fiume a 16. század eleje óta nagyrészt Habsburg fennhatóság alatt állt, 
viszont 1848 és 1867 között a horvátok kezébe került. Az új irányítás igye-
kezett teljesen megváltoztatni a várost, nem törődve a hagyományokkal. 
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Bevezették a horvát nyelv használatát, átalakították az iskolarendszert, ez 
pedig az ott élő olasz népesség szemében vallásuk elleni támadás volt. Fi-
ume a horvát kiegyezés után 1868-tól a Magyar Szent Korona országaihoz 
tartozott, de szabad városként működött. A 19. században még többségében 
horvátok lakták, azonban Susak városrész elcsatolásával az olaszok lettek 
többségben (a város 50 ezer fős népességéből 24 ezer olasz, 15 ezer horvát 
1910-ben). A magyar irányítás kezdetben sokkal visszafogottabb volt, mint 
az azt megelőző horvát, viszont fokozatosan kezdett egyre tolakodóbb len-
ni (1910-ben a város hét középiskolájából hat magyar kézben volt). A 20. 
század elején már több megmozdulás is volt, ami az Olaszországhoz való 
közeledést szorgalmazta, tehát az olasz fennhatóság lehetősége nem 1918-
ban merült fel először. A patriotizmust jelképezte az olaszok által alapított 
egyetem és a rengeteg színházi előadás, amikben gyakori motívum volt 
az Olaszország iránti hűség. Az 1919-es események főszereplője, Gabriele 
D’Annunzio már 1907-ben szimbolikus látogatást tett a városban, ami 
megerősítette az olasz lakosságot abban, hogy nem szabad alárendelniük 
magukat egy idegen kultúrának.1

  1918 októberében az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett, a nem-
zetiségek egymás után kiáltották ki függetlenségüket. IV. Károly Fiumét 
Horvátországhoz vagy egy kialakuló délszláv egységhez csatolta volna. 
Október 28-án elhagyta a posztját az utolsó magyar fiumei kormányzó, a 
Fiumei Nemzeti Tanács pedig meg is választotta új olasz kormányzóját, 
Antonio Vio-t. Azonban még ezen a napon a horvátok is bevonultak a 
városba, de mivel a lakosság nagy része olasz volt, így ellenállás fogadta 
őket. Két nappal később a tanács a főtéren bejelentette a város Olaszor-
szághoz való csatolását.2 A tanács tagjai, mivel fenyegetve érezték magukat 
az egyre nagyobb számú horvát katonaságtól, az olasz flotta segítségét 
kérték. November 4-én meg is érkeztek, de támogatásuk csak elvi volt; 
valóban érdekelte az olaszokat Fiume ügye, de kockázatot nem vállaltak 

1  Michael A. Ledeen: The First Duce. Baltimore 1977. 18–24.
2  Fried Ilona: Emlékek városa. (Fiume). Budapest 2001. 15. 
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volna a városért. Ezt mutatja az is, hogy másnap a horvátok támogatására 
érkezett franciákat szövetségesként üdvözölték. Megjelenésükkel nemzet-
közi konfliktussá vált a fiumei kérdés, nemsokára megérkeztek az amerikai 
és a brit katonák is. 1918 novemberétől 1919 szeptemberéig szövetséges 
megszállás alatt volt a város; egyfajta „hidegháború” alakult ki Fiume 
birtoklásáért. A britek és az amerikaiak egyszerűen csak nem akartak ek-
kora befolyást adni az olaszok kezébe, a franciák pedig szerettek volna a 
létrejövő Jugoszlávia védelmezőjeként feltűnni, hiszen szándékukban állt a 
háború után létrejövő balkáni államokban befolyást szerezni. Decemberig 
a Fiumében állomásozó olaszoknak semmilyen politikai akcióra nem volt 
felhatalmazásuk, azonban látva, hogy a kérdés magától nem oldódik meg, 
az olasz kormány engedélyt adott egy helyi lakosságot megcélzó naciona-
lista kampányra (a francia és a jugoszláv ellensúlyozása érdekében), illetve 
Dalmácia megszállására. Egészen 1919 nyaráig nem voltak erőszakos 
konfliktusok a felek között.3

Olaszország 1882 óta tagja volt a Hármas Szövetségnek, a Monarchia 
Szerbiának küldött hadüzenete viszont nem kötelezte őt hadba lépésre, így 
igyekezett semleges maradni. Háborús céljaik sem voltak összeegyeztet-
hetőek, ugyanis az olasz egységet még nem tartották teljesnek, ezért több 
olyan területtel is szerették volna szélesíteni nemzeti határaikat, amik az 
Osztrák–Magyar Monarchia részét képezték a háború kezdetén. Végül 
remek ajánlatot kaptak a britektől és a franciáktól. Csaknem két évvel az 
amerikaiak hadba lépése előtt, 1915 áprilisában az Antant hatalmak és 
Olaszország között létrejött a titkos londoni egyezmény, amely a háborúba 
való belépésért cserébe jelentős területnyereségeket ígért az olaszoknak. 
Az olasz delegáció tagjai nagy reményekkel érkeztek a világháborút lezáró 
párizsi békekonferenciára. 1915-ben nem kevesebbet ígértek oda nekik, 
mint a Trentotól Triesztig tartó szakaszt, szigeteket Dalmácia partvidékén, 
protektorátust Albánia felett, a Dodekániszosz-szigeteket és az Oszmán 

3  Ledeen, M. A.: The First Duce i.m. 28–34.
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Birodalom felosztása esetén is területrészesedést.4 A probléma viszont az 
volt, hogy volt olyan terület, amit Szerbiának vagy Görögországnak szintén 
odaítéltek, illetve 1916-ban a titkos Sykes–Picot-egyezményben a britek és 
a franciák felosztották egymás között a széthullóban lévő Oszmán Birodal-
mat is. Emellett, 1918-ban már a wilsoni elvek adták a békeszerződések 
alapját. Az előző évben kihirdetett Tizennégy pontjában hangsúlyozta töb-
bek között a népek önrendelkezési jogát, vagyis, hogy az egyes nemzetek 
saját maguk választhassák ki, hogy milyen kormányzati formát szeretnének 
létrehozni és a létrejövő új államok csak olyanokat foglalhatnak magukban, 
akik szeretnének hozzájuk tartozni. Az amerikai elnök elítélte a titkos dip-
lomáciát, szerinte a felelőtlen ígéretek, átláthatatlan szövetségi rendszerek 
voltak a háború okozói és a továbbiakban ezeknek a dolgoknak nincs helye 
a világban, így megelőzhetőek az újabb konfliktusok. Állítása szerint soha 
nem tudott a háború alatt kötött titkos megállapodásokról és nem győzte 
hangsúlyozni, hogy őt nem köti semmilyen szerződés.5 Nem csak területi 
vita volt ez, hanem elvi kérdés is; az olaszok a régi diplomáciára hivatkoz-
va követelték a területeket, az amerikaiak pedig az új diplomácia szerint 
akartak dönteni.6 

Olaszországban ekkor politikai káosz uralkodott. Megerősödtek a 
szocialisták és a munkásmozgalmak, illetve a katolikus erők is párttá 
szerveződtek.7 Azonban megosztottság volt a jellemző minden csoportra, 
ami gátolta az áttörő sikereiket. Ezeken kívül a háborút követő években 
még rengeteg különböző politikai mozgalom szerveződött az országban, 
a legjelentősebb ezek közül a nacionalista volt.8 A Párizsba érkező olasz 
delegáció két kulcsszereplője a miniszterelnök Orlando és a külügyminisz-
ter Sonnino volt. Azonban akárcsak otthon, itt sem volt egység. A londoni 

4  Macmillan, M.: Béketeremtők i.m. 344–349.
5  Uo. 37–44.
6  Uo. 344.
7  Olasz Néppárt néven, 1919 januárjában alakult, kiáltványukban a wilsoni elvek elfogadását 
javasolták.
8  Kis Aladár: Olaszország története 1748–1970. Budapest 1982. 122–127.
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egyezményben nem szerepelt Fiume, de az 1918-as események miatt az 
olasz nacionalisták számára kulcsfontosságú lett a város megszerzése, illet-
ve gyakorlati jelentősége is nagy volt: Trieszt kereskedelmét könnyebb lett 
volna fenntartani, ezen kívül pedig Olaszország tartott egy erős szomszéd, 
vagyis Jugoszlávia megjelenésétől. A delegáció megosztottságát mutatta 
például, hogy míg Sonninot csak a szerződésben ígért területek érdekelték, 
addig Orlando ragaszkodott Fiuméhez, hisz pozíciójának megtartása érde-
kében nem vallhatott kudarcot. Nem volt más választása, hiszen az olasz 
közvélemény éhes volt a sikerre, a nacionalizmust erősítve a propaganda 
gyakran valótlan történeteket kreált arról, hogy milyen kegyetlenül bánnak 
a szlávok az olasz közösségekkel az Adria keleti partján. Több olasz nagy-
városban is voltak Dalmácia annektálása melletti tüntetések. 

Még a konferencia elején, Wilson tájékoztatta Orlandot arról, hogy 
nem hajlandó figyelembe venni a londoni szerződést, az olaszok viszont 
nem álltak el a követeléseiktől. Ezután a kérdés egy időre háttérbe szorult. 
Dél-Tirolt és Trentinot könnyen megkapták az olaszok, annak ellenére is, 
hogy az előbbit nagyrészt németek lakták. E fölött szemet hunyt Wilson, 
viszont az Adria keleti partján a többségében szlávok lakta területeket min-
denképpen Jugoszlávia részeként képzelte el. 

Tavasszal Olaszországban már az utcára vitték a politikát, megjelentek 
a szocialistákat és a nacionalista jobboldalt képviselő egységek, lázongáso-
kat, sztrájkokat, meneteket szerveztek. Az egész programnak Fiume lett a 
jelképe. Sem az olaszok, sem Wilson nem engedett korábbi álláspontjából, 
a britek és a franciák igyekeztek közvetíteni a két fél között, lehetséges 
kompromisszumokkal próbálkoztak, de hiába.9 A vita odáig fajult, hogy 
Orlando és Sonnino április végén elhagyták a békekonferenciát, távollé-
tükben pedig a konferencia elismerte a független szerb–horvát–szlovén 
államot, Jugoszláviát.10 Hazaérve szembesültek vele, hogy az egész ország 
Fiume és Dalmácia azonnali annektálását követelte. Biztosították a töme-

9  Macmillan, M.: Béketeremtők i.m. 346–366.
10  Kis A.: Olaszország története i.m. 134.
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geket arról, hogy továbbra sem mondanak le követeléseikről és a kialakult 
helyzetért a szövetségesek a felelősek. Ekkor még megnyerték a bizalmi 
szavazást, majd május elején visszatértek a békekonferenciára. Júniusban 
már engedtek volna a területi követeléseikből, de Fiuméhez továbbra is 
ragaszkodtak. Ekkor már Orlando komolyan tartott attól, hogy mi fog 
történni az országában, amennyiben kudarcot vall. Még az a lehetőség is 
megfordult a fejében, hogy a helyét a nacionalisták egyik vezére, Gabriele 
D’Annunzio fogja átvenni. Kormánya június 19-én valóban megbukott, 
de utódja Francesco Nitti lett. Az új kormány feladata az ország belügye-
inek rendezése lett, így külügyekben sokkal készségesebbek voltak, mint 
elődeik. Már Wilson távozása után augusztusban megállapodtak Lloyd 
George-dzsal és Clemenceau-val abban, hogy a semleges Fiumét a Nemze-
tek Szövetsége irányítsa és Dalmácia legyen Jugoszláviáé.11 Tehát a jelek 
szerint végre lezárulhatott a vita és létrejöhetett a háborút lezáró békeszer-
ződés az olaszokkal. Azonban Olaszországban ekkor már szerveződött az a 
mozgalom, ami Fiume elfoglalását tűzte ki célul. 

Ennek a mozgalomnak a magját a frontról hazatért, elégedetlen ka-
tonák alkották. A háború utáni gazdasági válság őket sújtotta leginkább, 
gyakorlatilag nem volt helyük a társadalomban. Frusztráltak és dühösek 
voltak több okból is. A háború alatt elhitték, hogy rajtuk múlik Olaszország 
jövője, fontosnak érezhették magukat, a szolgálatért cserébe pedig nagyobb 
politikai szerepet, földet is ígért nekik a kormány. Hazatérve reménykedtek 
egy új, jobb, demokratikusabb világ létrehozásában, de a valóság kiábrán-
dította őket. Szinte semmilyen támogatást nem kaptak, ezen felül tudomá-
sul kellett venniük azt is, hogy sokan, akik kibújtak a katonai szolgálat alól 
a háború alatt sikeresen meggazdagodtak. 1919 elején már volt hivatalos 
veterán szervezet, ami többek között új alkotmányt, a katonai szolgálat 
lecsökkentését és veteránoknak járó földosztást követelt. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a háború előtti rendszernek leáldozott, és új politikai rendszerre 
van szükség. 

11  Macmillan, M.: Béketeremtők i.m. 368–374.
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A katonák elitjét a legműveltebb, legnagyobb hírnévvel rendelkező 
Arditik alkották. Úgy gondolták, hogy már bizonyították a háborúban 
rátermettségüket, lelkesen szolgálták a hazát és a háború után szeretnék 
elfoglalni az őket megillető helyet a politikai életben. Szerettek volna egy 
olyan világban élni, ahol a háborús hősök megbecsült helyet foglalnak el 
a társadalomban. Fiume elfoglalásának gondolata először 1919 telén, kora 
tavasszal merült fel. Lendületet adott a tervnek az a tény, hogy májusban 
Orlando miniszterelnök találkozott Oscar Sinigagliaval, a fiumei expedíció 
fő finanszírozójával és az olasz kormány támogatásáról biztosította a triesz-
ti iparost. Június végén a kormány bukásával szinte teljesen biztossá vált a 
tény, hogy Olaszország nem szerzi meg a kívánt területeket, mivel a Nitti 
kormány nem támogatta ezeket a törekvéseket, ahogyan Fiume elfoglalását 
sem. Így már új céljuk is lett az összeesküvőknek: a területszerzés mellett 
az új kormány megbuktatása. Olaszország szerte minden nacionalista cso-
port részt vett a szervezkedésben. Ekkor még megoszlottak a vélemények, 
egyesek Split, mások egész Dalmácia elfoglalását tűzték ki célul. Az biztos 
volt azonban, hogy a katonákon múlik minden. Ők pedig készen álltak, 
viszont a megfelelő vezető ekkor még hiányzott a hadsereg éléről.12 

Ezt a pozíciót pedig nem más kapta meg, mint Gabriele D’Annunzio. 
Az olasz író, költő 52 évesen, a világháború alatt szerezte első katonai 
tapasztalatait. Már a háború alatt nagy hírnévre tett szert, ami csak foko-
zódott azzal, hogy Fiume ügye mellé állt. Remek szónoki képességekkel 
rendelkezett, az embereket szinte megbabonázták a beszédei. A politika 
számára viszont inkább egyfajta szellemi síkon mozgott, leginkább a 
nemzeti nagysággal, kreativitással, férfiassággal kapcsolta össze. Színház 
volt számára a politika, szeretett szerepelni és hatni az emberek érzéseire. 
Nemzeti jelképe lett azoknak, akik egyetértettek vele abban, hogy a háború 
szülte hősöknek nagyobb szerepet kell kapniuk a társadalomban. Nem volt 
kibékülve a modern világgal, hiszen a 19. század végétől megváltozott a 
művészek helyezte. Már nem egy gazdag megbízónak dolgoztak, hanem 

12  Ledeen, M. A.: The First Duce i.m. 37–53.
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ki voltak szolgáltatva az irodalmi piac szeszélyeinek. Undorodott a mo-
dernizációtól, nem érdekelték a technológiai újítások, ezt mutatja például 
az is, hogy csak lúdtollal volt hajlandó írni. Eltökélte, hogy ő nem fog 
beilleszkedni, hanem meg fogja változtatni a világot.13

Nyáron már országszerte önkénteseket kerestek a Fiumei Nemzeti 
Seregbe. Azonban végül nem csak a kormányváltás, hanem a nyári fiumei 
zavargások gyorsították fel az eseményeket, amelyek során olasz és francia 
katonák keveredtek tűzpárbajba egymással. A szövetséges erők felállítottak 
egy bizottságot (Four Power Commission), aminek feladata a konfliktusok 
kivizsgálása, illetve az volt, hogy megoldást találjanak a fennálló problé-
más helyzetre. Elkezdődtek a lehallgatások, majd a bizottság augusztusban 
azzal a javaslattal állt elő, hogy oszlassák fel a fiumei légiókat illetve a 
Fiumei Nemzeti Tanácsot, és a várost ezentúl egy szövetségesekből álló 
testület kormányozza. Az összeesküvők tisztában voltak azzal, hogyha 
ezek a tervek megvalósulnak, az egyet jelent a tervezett városfoglalás 
meghiúsulásával, hiszen nem lett volna meg a hivatalos támogatásuk a vá-
roson belül. Augusztus végén először azoknak a Szardíniai Gránátosoknak 
kellett távoznia, akik 1918 őszén első olasz egységként érkeztek Fiumébe. 
A szabadság jelképei lettek, a lakosság megkedvelte őket, ők is egyfajta 
jutalomként tekintettek a városban való szolgálatukra. A tiltakozás ellenére 
ki kellett vonulniuk a városból, de helyettük megérkeztek az új reginai 
egységek, akiket örömünnep fogadott. Ezek az augusztus végén távozott 
katonák lesznek azok, akik majd D’Annunzioval térnek vissza szeptem-
berben a város elfoglalására. Egészen az akció napjáig kétséges volt, hogy 
a költő valóban bevezeti-e a seregeket Fiumébe. Egyrészt ekkor tervezett 
már egy ázsiai utat is, illetve nem feltétlenül volt meggyőződve arról, hogy 
pont ezt a várost kelleni elfoglalni. Ezek mellett még egészsége sem volt a 
legjobb, de egyesek szerint mindez csak figyelemelterelés volt és valójában 
nagyon is biztos volt benne, hogy véghez fogja vinni Fiume elfoglalását. 

13  Uo. 1–11.
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Végül szeptember 12-én több mint kétezer katonával, harci járművekkel 
felszerelve bevonult a városba, ahol a lakosság felszabadítóként fogadta. A 
puccs erőszak nélkül zajlott le, a kapukon belül az olasz egységek foglyul 
ejtették a város vezetőit, így bírták rá a távozásra a szövetséges katonákat. 
A kimerült vezér hamar pihenni tért, ezalatt pedig titkára intézkedett annak 
érdekében, hogy D’Annunziot bízzák meg a város vezetésével. Este állt ki 
a tömeg elé először, amikor sikeresnek nyilvánította Fiume elfoglalását, il-
letve név szerint ünnepeltette az akcióban részt vevő katonákat. Ez a diadal 
számára nem arról szólt, hogy részben beteljesítette Olaszország területi 
követeléseit, hanem arról, hogy középpontban lehessen, hogy megmutassa, 
hogy ő képes változtatni ezen a világon. Drámai reakciókat várt Rómából 
és Párizsból is, de ezek még várattak magukra. Nitti hitetlenkedve fogadta 
D’Annunzio sikerének hírét, hiszen kiadta a parancsot a hadseregnek, hogy 
igyekezzenek felszámolni a szervezkedést. Azonban rá kellett jönnie, hogy 
katonái elárulták. Az amerikaiak szeptember 20-ig meg voltak győződve 
róla, hogy a kormány keze is benne volt a dologban. Amikor viszont rájöt-
tek, hogy maga Nitti is tart egy hadsereg által szervezett forradalomtól, az 
európai nagyhatalmak aggódtak, hogy esetleg Franciaországra és Angliára 
is átterjedhet ez az anarchikus hangulat. Wilson véleménye viszont nem volt 
személyeskedéstől mentes ebben a kérdésben. Nem bízott az olaszokban, 
nem volt hajlandó elhinni, hogy nem a kormány szervezte az akciót. Az 
sem segített, hogy a Fiumei Nemzeti Tanács még napokkal az események 
előtt üzenetet küldött az Egyesült Államoknak, amiben kifejtette, hogy ha 
az amerikai hűek lennének saját elvükhöz, vagyis az önrendelkezés elvé-
hez, akkor átengednék Fiumét az olaszoknak, hiszen a városlakók többsége 
is ezt támogatja. Wilson álláspontján viszont ez sem változtatott, parancsot 
adott ki az Adriai-tengeren állomásozó haditengerészetnek, hogy ameny-
nyiben D’Annunzio akciója tovább terjedne, azt minden lehetséges módon 
igyekezzenek megakadályozni.14 

14  Uo. 56–77.
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Nem történtek meg azok a dolgok, amikre D’Annunzio számított, 
vagyis Nitti nem bukott meg és Fiume sem lett Olaszországé. Így saját 
kezébe vette a dolgokat, vétójogot adott magának, illetve ezután minden 
döntéshez kellett a személyes jóváhagyása. 14-én a szövetséges erők el-
hagyták a várost, az olasz kormány pedig megígérte, hogy napokon belül 
megoldja a problémát. Azonban Nitti a hadsereg támogatására nyilván nem 
építhetett, így nem tudott mást tenni, mint kivárni, hátha ez az egész bo-
nyodalom magától megoldódik. Erre volt esély, hiszen senki, valószínűleg 
még maga D’Annunzio sem tudta, hogy mi lesz a következő lépése. Európa 
attól tartott, hogy új akciók következnek majd Dalmáciában, D’Annunzio 
többször utalt is erre beszédeiben. Nem volt ezzel egyedül, ugyanis szep-
tember végén olasz katonák egy csoportja Trau-t kísérelte meg elfoglalni, 
de balszerencséjükre az amerikai katonák visszavonulásra kényszerítették 
őket. Nitti összehívta az ország katonai és politikai vezetőit, illetve a királyt, 
hogy megbizonyosodjon arról, senki nem támogatja Fiume annektálását. 
Ezután próbált tárgyalni D’Annunzioval, de a költő a Nitti kormánnyal 
nem volt hajlandó semmilyen kompromisszumot kötni. Ősz végére már 
körülbelül 9 ezer katona tartozott Fiume vezérének parancsnoksága alá.15 
Novemberben, az olasz kormány felajánlotta neki, hogy amennyiben a 
katonái elhagyják a várost, Fiume megkapja a támogatást és védelmet a 
hivatalos döntésig. A lakosság többsége elfogadta volna az ajánlatot, de 
D’Annunzio az utolsó pillanatban elutasította. Emiatt többen kiábrándultak 
és rájöttek, hogy a költő nem feltétlenül alkalmas komoly politikai dönté-
sek meghozatalára. 

December végére már körülbelül 5 ezer katonát veszített, illetve a 
lakosság egy része már nehezen viselte az élelmiszerhiányt, munkanélkü-
liséget, míg a katonák az utcákon parádéztak. Az olasz kormány elkezdte 
támogatni a Nemzeti Tanácsot Fiumében, aminek eredményeképpen 1920 
áprilisában D’Annunzio kénytelen volt átadni a város igazgatási jogát a 

15  Uo. 78–92. 
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tanácsnak.16 Mivel Nitti sem tudott úrrá lenni az Olaszországban zajló 
káoszon, a szocialista gyárfoglalásokon és sztrájkokon, így kormánya 
1920 júniusában elbukott.17 A tavasz óta forradalmi politikába kezdett 
D’Annunzio a bevonulásának első évfordulóján 1920. szeptember 12-én 
nyilvánosságra hozta az új önálló állam, a Carnarói18 Olasz Kormányzóság 
alkotmányát, a Carnarói Chartat.19 Fiume önálló állam lett, alkotmánya 
biztosította többek között a női egyenjogúságot, vallási toleranciát, beteg-
biztosítást és nyugdíjellátást.20 D’Annunzio sajátos külpolitikát gyakorolt, 
felvette a kapcsolatot a bolsevikokkal, egyiptomi nacionalista vezetőkkel, a 
Jugoszláviával elégedetlen horvátokkal, és az ír republikánusokkal is. Fel-
tett szándéka volt, hogy létrehozzon egy független dalmát köztársaságot.21 
Olaszország, illetve a nyugati hatalmak aggódtak amiatt, hogy esetleg 
Rómába is be tudna vonulni és átvenni a hatalmat. Ehhez meg is lett volna 
a támogatottsága, viszont politikai érzék híján lehetetlen volt nagyobb si-
kerek elérése számára.22

Az új miniszterelnök, Giovanni Giolitti rendpárti volt, az országban 
igyekezett rendet teremteni és szerette volna rendezni az adriai kérdést is. 
Az olasz csapatok kivonultak Albániából, ennek köszönhetően újraindult a 
kereskedelem a térségben. 1920. november 12-én pedig Rapallóban talál-
koztak Jugoszlávia és Olaszország képviselői és megegyeztek a határkér-
désben. Olaszország megkapta az Isztriai-félszigetet, Zadart és néhány kis 
adriai szigetet. Fiume pedig önálló állammá vált.23 D’Annunzio nem volt 
hajlandó elfogadni ezt a szerződést, mert egy záradék szerint a kikötő egy 

16  Christopher Seton-Watson: Italy from Liberalism to Fascism, 1870–1925. Methuen 1967. 
544–545.
17  Harry Hearder: Olaszország rövid története. Budapest 1992. 190. 
18  Fiume a Kvarner (olaszul Carnaro) -öböl kikötővárosa.
19  Fried I: Emlékek városa i.m. 17.
20  Ledeen, M.A.: The First Duce i.m. 9.
21  Seton-Watson, C.: Italy i.m. 545–546. 
22  Ledeen, M.A.: The First Duce i.m. 9–10.
23  Macmillan, M.: Béketeremtők i.m. 373.



97

D’ANNUNZIO ÉS A FIUMEI KÉRDÉS A BRIT SAJTÓBAN

része Susakhoz tartozna, vagyis a jugoszlávok kezébe kerülne.24 December 
elsején hadat üzent Olaszországnak, ami végre ellene fordította az olasz 
katonaság nagy részét.25 A város blokád alá vonása volt az egyetlen megol-
dás, majd 1920 karácsonyán az olasz hadsereg elkezdte bombázni a várost. 
A „Véres Karácsony”-t követően január első felében távoztak D’Annunzio 
katonái a városból, majd 18-án ő maga is elhagyta Fiumét.26

A brit sajtó által alkotott kép
A háború alatt a brit kormányzat szélesebb jogköröket kapott, jobban bele-
szólt az emberek életébe. Ennek része volt például a cenzúra is, ami eddig 
nem volt jellemző Nagy-Britanniára. Igyekeztek eltitkolni a hadművele-
tekkel kapcsolatos információkat, de ez háborús időben megszokott volt, 
bizonyos esetekben jobb volt a tudatlanság, nem akartak felesleges pánikot 
kelteni. Viszont néha pont az információhiány okozott feszültségeket, mi-
vel gyakran terjedtek el valótlan hírek is.27 Az írott sajtóból informálódhat-
tak elsősorban az emberek, mind a belpolitikai- mind pedig a külpolitikai 
eseményeket illetően. A lapok folyamatosan figyelemmel követték mind a 
fiumei eseményeket, mind pedig a békekonferencia eseményeit. A 20. szá-
zad elején már fénykorát élte a sajtó, így a történésekről bizonyos újságok 
már másnap tájékoztatták a brit polgárokat. 

A hetente megjelenő, illusztrált brit hetilap a The Graphic már 1918 
szeptemberében, vagyis még a háborút lezáró fegyverszünet előtt megje-
lentetett egy összefoglaló cikket „Miért vett részt Olaszország a háború-
ban?” címmel. A cikk elismeri a katonák érdemeit, azt, hogy ugyanolyan 
bátran harcoltak Franciaországban és a Balkánon, mintha saját határaikat 
védték volna. Viszont az okaik a harcra eltérőek voltak. Hibáikat jöttek 
javítani, teljessé tenni az olasz egységet, kibővíteni a határaikat. Hiábavaló 
volt a háborúban való részvételük, az áldozataik, ha nem kapják meg az 
24  Fried I.: Emlékek városa i.m. 17.
25  Macmillan, M.: Béketeremtők i.m. 374.
26  Fried I.: Emlékek városa i.m. 18.
27  Egedy Gergely: Nagy-Britannia története. Budapest 1998. 91–92.
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áhított területeket, amelyek végső soron jogosan illetik meg őket és védelmi 
szempontból is indokoltak. A cikk tehát szolidaritást vállal az olaszokkal, 
és úgy gondolta, hogy ha ők tartották a szavukat és beléptek a háborúba 
a szövetségesek oldalán, akkor a másik félnek is állnia kell a szavát. A 
szerző reménykedik abban, hogy a békekonferencián a nagyhatalmak is így 
állnak majd ehhez a kérdéshez. Zárásként idézi Orlando szavait, miszerint 
elképzelhetetlennek tartja, hogy országa és Nagy-Britannia között valaha 
is megromoljon a kapcsolat. A cikk egyfajta előrejelzés is, de még jóval a 
konferencia és a kialakult konfliktushelyzet előtt biztosítja a közvéleményt 
arról, hogy a briteken nem múlik az olasz álmok beteljesülése.28

1918 októberétől a brit lapok folyamatosan tudósítottak a fiumei hely-
zetről is. 25–26-án hírt adtak arról, hogy a horvátok bevonultak a városba, 
elfoglalták a főbb épületeket, a katonákat megfosztották fegyvereiktől. 
Különös viszont az, hogy 15 vizsgált napilapból csak 5 írta meg azt, hogy a 
városfoglalás több száz áldozatot is követelt. Ekkor még nem merült fel az, 
hogy az olaszok igényt tartanának Fiumére, így ez a horvát akció várható 
volt. Még nem láthatták előre, hogy a fiumei kérdés nemzetközi konfliktus-
sá fog válni, ami miatt majd brit katonákat is kell küldeni a kikötővárosba. 
Az emberek már érezték a háború végét (ami közel 1 millió brit áldozatot 
követelt) és békére vágytak, nem volt szükség újabb feszültségkeltésre a 
már amúgy is instabil belpolitikai helyzetben.

Pár nappal később már a The Yorkshire Evening Post szerint is a fiumei 
zendülés „komolyabb, mint amilyennek tűnt.”29 Viszont közel sem írt már 
annyi újság az események folytatásáról ekkor. Még mindig csak ugyanaz a 
néhány lap cikkezett a harcok részleteiről a horvátok és az olasz lakosság 
között (például: The Globe, The Yorkshire Evening Post). Bár november 
elsején a legtöbb újság hírül adta, hogy hamarosan meg fognak érkezni az 
első olasz katonai alakulatok Fiumébe, viszont továbbra sem vették komo-
lyan azt a lehetőséget, hogy nem a horvátok kezébe fog kerülni a város. A 

28  The Graphic, 1918. szeptember 28.
29  The Yorkshire Evening Post, 1918. október 29.
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The Aberdeen Press Journal 4-én már arról írt, „hogy az új szerb-horvát 
állam Belgrádtól Fiuméig terjed, és az olasz irredenta mozgalom hamaro-
san már csak egy emlék lesz.”30 November 5–6-án a hírek leginkább a pár 
nappal korábban létrejött padovai fegyverszünetről szóltak, ami az Oszt-
rák–Magyar Monarchia és Olaszország, illetve az antant hatalmak között 
jött létre. Ezt követően pedig a várva-várt olasz katonák is megérkeztek 
Fiumébe, illetve Cagni admirálist jelölték a fiumei kormányzói posztra, 
amit mind Olaszország, mint a város lakói kitörő örömmel fogadtak. 

Az 5-én megjelent Liverpool Daily Post egy olyan, mostanában újság-
írói körökben feltűnt pesszimista csoportról írt, akik miután az egekig ma-
gasztalták a nemzeti szellemet és az elnyomott népek felszabadítását, ma 
már aggódnak a monarchia felbomlása miatt. Ugyanis attól tartanak, hogy 
az új nemzetek közötti rivalizálás anarchikus állapotokhoz fog vezetni. 
Azonban a cikk szerint aggodalomra semmi ok, mert a jelek szerint nem ez 
fog történni, hiszen az évszázadok óta ellenségeskedő olaszok és szlovének 
is összefogtak a németek és a magyarok ellen, illetve Fiumében sincsenek 
már gondok, hiszen a horvátok és az olaszok itt is elásták a csatabárdot. Te-
hát a szerző egy békés Európáról írt, csak a kelet-galíciai konfliktusok nem 
zárultak még le, hiszen ott még ekkor voltak német katonák.31 Ehhez képest 
a valóság teljesen más volt. Fiumében ekkor már alig telt el nap összetűzé-
sek nélkül a horvát és az olasz lakosság között.32 Arról, hogy a Nemzeti 
Tanács még október 30-án bejelentette Fiume Olaszországhoz csatolását, 
csak 8 nappal később írt néhány brit lap, de ekkor sem hivatalos értesítésre, 
hanem egy római újságban megjelent cikkre hivatkoznak, miszerint az üze-
netet egy motorcsónak vitte a velencei parancsnokhoz. Az üzenetben már 
az önrendelkezés elvére hivatkozva követelik a város „anyaországhoz” 
való csatolását. Illetve hozzáteszik, hogy a Fiumébe érkező olasz katonákat 
az egész lakosság kitörő örömmel fogadta. Tehát míg október végén úgy 

30  The Aberdeen Press Journal, 1918. november 4.
31  The Liverpool Daily Post, 1918. november 5.
32  Ledeen, Michael A.: The First Duce i.m. 29.
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gondolták, hogy mindenféleképpen a horvátok kezébe kerül Fiume, addig 
az olasz csapatok megjelenése óta már a horvátokról szinte szó sem esik, a 
városban történő összetűzésekről meg végképp nem. 

A következő hetekben nem igazán közölnek híreket Fiuméből, novem-
ber 16-án a The Scotsmanban jelent meg egy írás „A déli szláv államok 
– Nemzetiségi összetétel” címmel. Az új jugoszláv államról szól, ami a 
Monarchia darabjaiból jönne létre, egy hivatalos nyelvvel, három uralkodó 
nemzetiséggel. 1910-es statisztikákra hivatkozva közölte az új államhoz 
csatolandó területeken élő szláv népesség, mellette pedig a más nemzeti-
ségek számát. A legtöbb részen valóban sokkal magasabb a szlávok aránya 
(pl. Isztria), de Fiume esetében egyértelműen kisebbségben vannak, amit a 
szerző is kiemel.33 November 18-án jelentek meg először arról cikkek, hogy 
a jugoszlávok nem adják fel Fiumét és a katonák terrorizálják a lakosságot 
és sürgős olasz erősítésre van szükség a városban. Nem sokkal később jött 
is segítség. 20-án félhivatalos információkra hivatkozva írtak Fiume szö-
vetséges megszállásáról, amire az „eminens idegenek” miatt volt szükség. 
Arról nem esik szó, hogy Franciaország valójában a jugoszlávok érdekeit 
képviselte, illetve arról sem, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Álla-
mok sem a szövetséges Olaszország védelmére érkezett. Érthető, hiszen 
pár napja még a jugoszláv katonák lakosság elleni durvaságáról szóltak 
a hírek. Tehát a látszat az, hogy a négy nagyhatalom katonáiból összeálló 
szövetséges hadsereg érdekei megegyeztek a fiumei kérdésben. Valójában 
a katonák sem viselkedtek ellenségesen egymással, bármennyire is eltérőek 
voltak az érdekeik (lásd a 3. oldalon). Ezután ismét kevesebb hírértékű ese-
mény történt. A The Scotsman november 23-án „A felszabadított Fiume” 
címmel közölt egy nagyobb hangvételű írást, amiben összegezte az október 
vége óta történt eseményeket. Részletezte a megpróbáltatásokat, amin a 
város lakóinak át kellett mennie október végén, mikor a horvátok zűrzavart 
okoztak, hogy végül olasz városnak ismerjék el őket. Fiume lakóit éhezés, 
influenzajárvány sújtotta. Tehát a velencei admirális, akiért a motorcsóna-

33  The Scotsman, 1918. november 16.
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kon indultak el, valójában az emberek életét mentette meg. Mostanra pedig 
már öröm és béke van a városban.34 

Decemberben már felmerült a sajtóban a hamarosan kezdődő béke-
konferencia is, a The Globe december 2-i számában írt arról, hogy a Dante 
Alighieri egyesületek, amik arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak az olasz 
kultúra terjedéséhez szerte a világban, arra kérték a kormányt, hogy a 
békekonferencián támogassák az olasz követelések megvalósulását. A kor-
mány pedig ezt továbbítani fogja szövetségesei felé.35 A The Birmingham 
Daily Post december 6-án a Rómába hazatérő olasz katonákról írt, akik 
meg vannak róla győződve, hogy a felbomló Monarchia sok problémát fog 
jelenti Európának, mivel a több különböző nemzetiség miatt folyamatos 
konfliktusok helyszíne lesz. Véleményük szerint ezt csak úgy lehetne elke-
rülni, ha az Antant megszállná a volt monarchia területét és megfosztaná 
fegyverzetüktől az ott lévő katonákat.36 

Wilson január 2-i látogatását Rómában az olaszok kitörő örömmel fo-
gadták, hiszen ekkor még magától értetődőnek tartották, hogy Fiume olasz 
város lesz. Sőt még egy virágtrófeát is készítettek a tiszteletére, amin olasz 
városok nevei találhatóak, köztük Fiume is. Az amerikai elnök úgy érezte, 
hogy a látogatással megfelelően előkészítette a hétvégére tervezett elő 
konferenciát. A The Lancashire Evening Post egy érdekes esetről ír január 
3-án, miszerint horvátok francia katonái egyenruhába öltözve próbáltak 
konfliktushelyzetet teremteni az olasz és a francia katonák között.37 A hor-
vátok még ekkor nem érték el céljukat, de körülbelül fél évvel később, már 
külső ráhatás nélkül valóban konfliktus fog kialakulni a két fél között (lásd 
az 5. oldalon).

Január 13-án a The Globe arról számolt be, hogy a milánói Scalaban 
egy szocialista politikus, Bissolati beszédet tartott volna arról, hogy Olasz-
országnak le kell mondania a területi igényeiről, de az összegyűlt tömeg 
34  Uo. 1918. november 23.
35  The Globe, 1918. december 2.
36  The Birmingham Daily Post, 1918. december 6. 
37  The Lancashire Evening post, 1919. január 3.
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folyamatos hangoskodással megakadályozta az előadást. A milánóiak ezzel 
fejezték ki véleményüket, miszerint Fiume és Dalmácia annektálása mellett 
állnak. Rómából pedig az a hír érkezett, hogy egy felső beosztásban lévő 
politikus információi alapján Wilson olaszországi útja során semmi jelét 
nem mutatta annak, hogy az olasz területi követelések ellen lenne illetve 
elismerte az olaszok jogát a kívánt területekre.38 Ez nyilvánvalóan nem így 
történt, amiről 21-én be is számolt francia sajtóértesülésekre hivatkozva a 
The Yorkshire Post egy hosszabb cikkben. 

Alig kezdődött el a békekonferencia, az olaszoknak máris azzal kellett 
szembesülniük, hogy egy privát tárgyalás során Wilson tudomásukra hozta, 
hogy csak a Triesztre és Trentinora vonatkozó területi követeléseiket fo-
gadja el. A szerző hitetlenkedve fogadta a hírt, hogy máris döntés született 
ebben a kérdésben, nyilvános tárgyalások nélkül. Ezután részletezte az 
előzményeket, a londoni szerződést, illetve az olaszok igényét Fiumére. 
A szerződés megkötése óta két előre nem látott esemény történt, ami mó-
dosítja a végrehajtását: az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnése, illetve 
az Egyesült Államok hadba lépése. Utóbbival már világméretűvé vált a 
probléma, és már nem csak Franciaország vagy Nagy-Britannia hozza a 
döntéseket. Wilsont pedig semmi sem kötelezi a szerződés elismerésére. A 
két nagyhatalom, ha rajtuk múlna, teljesítenék az ígéreteiket Olaszország 
felé, de annak még jobban örülnének, ha az olaszok figyelembe vennék az 
új diplomáciai elveket, különösen az önrendelkezés elvét. Figyelemmel is 
kísérték a szocialisták programját, ami a szerződésben foglaltak feladását 
támogatja. A szocialista politikus, Bissolati azzal indokolta Dalmácia fel-
adását, hogy valójában Zárán kívül egyik terület sem akar Olaszországhoz 
tartozni, illetve az annexióval Jugoszlávia engesztelhetetlen ellenségükké 
válna. Ezen kívül, szükség lenne hadseregre Dalmáciában is, aminek fenn-
tartása megterhelő lenne az ország számára. Véleménye szerint Dél-Tirol-
ról azért kellene lemondani Olaszországnak, mert az ottani németek nem 
szeretnének Olaszországhoz tartozni. A Dodekániszosz-szigeteken pedig 

38  The Globe, 1919. január 13.
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egyáltalán nem élnek olaszok, és a sziget birtoklásával valószínűleg sok el-
lenséget szereznének Európában, ami piacaik elvesztéséhez vezetne, amit 
nem engedhetnek meg maguknak. A külügyminiszter Sonnino elutasította 
ezt a javaslatot, fenntartva Olaszország igényét az összes területre. Jugo-
szláviáról pedig az a véleménye, hogy telhetetlenek és nem lehet velük úgy-
sem kiegyezni. Bissolattit pedig a Sonnino tulajdonában lévő napilap, az Il 
Giornale d’Italia azzal vádolta, hogy hazafiatlanul viselkedik, pont akkor, 
mikor az ország ekkora krízishelyzetben van. Az olasz lap a franciákat és a 
briteket is támadta, amiért ők jelentős területekhez jutottak a háború alatt, 
az olaszok pedig ilyen bizonytalan helyzetben vannak. A The Yorkshire 
Post írója jogosnak tartja az olasz felháborodást, hiszen saját szövetségesei 
tagadják meg tőle az ígért területeket. Viszont megalapozatlannak tartja 
Bissolati állítását, miszerint mivel Fiume nagyrészt olaszok lakta város, 
ezért Jugoszlávia hajlandó lenne lemondani róla Dalmáciáért cserébe. A 
békekonferenciának viszont mindenképpen komoly problémákkal kell 
majd szembenéznie.39 A hónap második felében leginkább arról szóltak a 
hírek, hogy egy brit zászlóaljat kellett küldeni Fiumébe, a nemzetiségek 
közötti zavargások miatt Tirol északi részére is. 

Mikor közeledett az április, amikor a konferencián újra elkezdtek az 
olaszok ügyével foglalkozni, a lapok is többet írtak a témáról. Március 
végén és április elején szintén foglalkozott a The Pall Mall Gazette az 
üggyel. Két írás is megjelent „Fiume sorsa” címmel, míg az elsőben az 
olaszok oldaláról írt a delegáció egy tagja, addig a másodikban a jugo-
szláv oldalról közelítette meg a témát a korábbi szerb miniszter. Az első 
cikk igyekezett alátámasztani az olaszok igényét Fiumére. Már a hadba 
lépés előtt felállítottak egy bizottságot Olaszországban, ami arra volt hi-
vatott, hogy elősegítse a kikötőváros olasszá válását. A háború alatt pedig 
rengeteg fiumei szökött el a városból, hogy az olaszok oldalán harcoljon 
a háborúban. A legfőbb indok pedig az, hogy „Fiume olasz város”. Az 
olasz népesség túlsúlyban van, illetve a legtöbb magyar és szláv nem a 

39  The Yorkshire Post, 1919. január 21.
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városban született, csak gazdasági okok miatt telepedtek ott le, vagy a 
magyar kormány nyomására érkeztek Fiumébe, hogy csökkentsék az olasz 
lakosság arányát. Amennyiben a város olasz kézre kerülne, és Jugoszlávia 
megszakítaná a kereskedelmi kapcsolatokat, az sem lenne probléma, hi-
szen a statisztikák szerint az elmúlt 10 évben Magyarországgal kereskedtek 
a legtöbbet, a magyar kormány pedig az olaszok mellé állt a fiumei kér-
désben. Illetve maguk a fiumei lakosok többször is kinyilatkoztatták, hogy 
Olaszországhoz szeretnének tartozni. Ezek után a szerző reméli, hogy a 
brit közönség el tudja dönteni, hogy jogos-e az olasz követelés vagy sem.40 
A válasz négy nappal később érkezett, ami igyekezett cáfolni az előző heti 
érveket. A népességgel kapcsolatban leírta, hogy Fiumében valóban olasz 
többség van, viszont a jugoszláv kisebbség is nagyon erős és nagyon sok 
horvát vezetéknévvel rendelkező olasz él Fiumében. A kereskedelemmel 
kapcsolatban pedig rávilágított a tényre, hogy a háború előtt a szláv népek a 
Monarchia részeként csak Budapesttel és Béccsel kereskedhettek, ők pedig 
onnan szállítottak Fiumébe. Viszont a helyzet megváltozott, most már köz-
vetlenül kell kereskedniük Olaszországgal, Franciaországgal, Nagy-Bri-
tanniával. Összesen nyolc érvet hozott fel Fiume Jugoszláviához csatolása 
mellett, leginkább azt hangsúlyozva, hogy az új államnak sokkal nagyobb 
szüksége van a kikötővárosra, kereskedelmi és védelmi szempontból is, 
mint az olaszoknak.41 

A Franciaországból érkezett hírek szerint a napokban döntés fog szü-
letni az adriai kérdést illetően, a francia újságírók szerint két lehetséges 
megoldás van: Olaszország kapja meg Fiumét vagy szabad város lesz. Or-
lando pedig azt nyilatkozta, hogy nem aggódik a Tizennégy pont miatt, mert 
a franciák és a britek kezét köti a londoni szerződés és Olaszország sosem 
fogadta el Wilson elveit, mint a békeszerződések alapját.42 A The Yorkshire 
Post április 7-én arról számolt be, hogy a konferencián a nagyhatalmak 

40  The Pall Mall Gazette, 1919. március 28.
41  Uo. 1919. április 1. 
42  The Globe, 1919. április 5.
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meghallgatták az olasz és a jugoszláv követeléseket. Ekkor merült fel egy 
újabb érv az olaszok részéről, miszerint a magyarországi bolsevik hatalom 
miatt még inkább szükségük van Dalmáciára. Emiatt a nagyhatalmak is 
aggódtak, de Smuts tábornok beszámolói szerint nem jelentenek nem-
zetközi fenyegetést. A jugoszlávok követeléseit az olasz miniszterelnök 
meghallgatni sem volt hajlandó. A cikk írója szerint nyilvánvalóan Wilson 
fog dönteni ebben a kérdésben és a konferenciának megvan a joga arra, 
hogy a háború alatt létrejött szerződéseket felülvizsgálja. Fiume lakóinak 
nagy része valóban Olaszországhoz szeretett volna tartozni, viszont azt is 
figyelembe kellett venni, hogy az új állam gazdaságilag nehéz helyzetbe 
kerülne a kikötőváros nélkül.43 

Ahogy teltek a hetek, már nyoma sem volt az udvariaskodásnak, az 
olasz sajtó teljes mértékben szemben állt Wilsonnal és arra buzdított, hogy 
Olaszország semmiképpen sem adhatja fel a követeléseit. A brit sajtóban 
folyamatosan közöltek nagyobb hangvételű írásokat, amik összegezték 
mindkét oldal érveit. Április 14-én a The Exeter and Plymouth Gazette 
egy érdekes hírről számol be, miszerint egy egyenruhás katona besétált a 
Vatikánba a pápát keresve. Azt állította, hogy Párizsból érkezett azért, mert 
a békekonferencián fontolóra vették azt a lehetőséget, hogy őszentségének 
adják Fiumét, illetve 10 milliárd frankot.44 A következő héten párizsi lap-
értesülésekre hivatkozva több lap is hírt adott arról, hogy az olaszok hiába 
fenyegetőztek azzal, hogy el fogják hagyni a békekonferenciát, az ameri-
kaiak továbbra is Jugoszláviának adnák Fiumét. Hivatalos információ a 
döntésről azonban ekkor még nem volt.  

A hónap második felében a helyzetelemzésekben már gyengének ti-
tulálta a brit sajtó az olasz érveket és egyre valószínűbbnek tartotta, hogy 
Jugoszláviához fog kerülni a város. Illetve ekkor előfordult már az is, hogy 
nem az olasz név, a Fiume szerepelt a cikkekben, hanem a horvát Rijeka. 
Hivatalos döntés viszont addig nem fog születni, amíg Lloyd George visz-

43  The Yorkshire Post, 1919. április 7.
44  The Exeter and Plymouth Gazette, 1919. április 14.



106

KOCSOR MARGIT

sza nem tér a konferenciára, de a véleménye minden bizonnyal meg fog 
egyezni Wilson véleményével. Április 21-én több újság is megírta, hogy 
egy francia lap szerint bár még nincs hivatalos szerződés, de az alapja már 
megvan. Vagyis Olaszország megkapta Zárát és Sibeniket, de Dalmáciában 
át kell engedniük Susakot és a Recsina folyó bal partját Jugoszláviának. 
Vagyis az olaszok megkapták volna Fiumét, a jugoszlávok pedig a jogot, 
hogy Susakban létrehozzanak egy szabad kikötőt. Ezek az információ vi-
szont nyilvánvalóan nem megbízható forrásból származtak. 

Bár a valóságban az olaszok nem voltak kedvező helyzetben a kon-
ferencián, a valótlan információk elterjedése miatt Olaszországban és 
Fiumében mindenki bizakodott. A hónap végén a Fiumei Nemzeti Tanács 
átadta a hatalmat az olasz vezetőknek, illetve az amerikaiak jelenlétében 
népszavazás is történt a város jövőjét illetően, amit a lakosok táviratban 
meg is köszöntek Wilsonnak.45 Úgy gondolták, már csak órák kérdése, 
hogy mikor csatolják Fiumét Olaszországhoz.46 Bécsből pedig az a hír 
érkezett, hogy az amerikai katonák a következő hetekben el fogják hagyni 
a várost.47 Április utolsó napjaiban leginkább az olaszok távozásáról illetve 
a Wilson által még 14-én olaszoknak küldött memorandumról szóltak a 
hírek. Ebben kifejtette álláspontját a követeléseikkel kapcsolatban, külön 
utasította el a londoni szerződés alapján kívánt területeket, illetve külön 
érveket hozott fel Fiume annektálása mellett is.48 Május elején az olaszok 
már nem csak Wilsont, hanem a briteket is hibáztatták a kialakult helyze-
tért, amiért nem kaptak tőlük támogatást. Ez az ellenérzés pedig kihathat 
mind a politikai, mind pedig a gazdasági kapcsolatokra.49 Ezalatt a franciák 
barátságukról biztosították az olaszokat50, illetve az amerikai republikánus 
párt vezetője is Olaszország mellé állt.51 Orlando végül azért is egyezett 
45  The Sheffield Independent, 1919. április 29.
46  The Sheffield Evening Telegraph, 1919. április 30. 
47  The Cambridge Daily News, 1919. április 29. 
48  The Dundee Evening Telegraph, 1919. április 30.
49  The Sheffield Evening Telegraph, 1919. május 1.
50  The Aberdeen Press Journal, 1919. május 1.
51  The Western Daily Press, 1919. május 1.
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bele abba, hogy visszatérjen az olasz delegáció a békekonferenciára, mert 
a franciák előálltak azzal a javaslattal, hogy Fiume legyen a Népszövetség 
irányítása alatt 1923-ig, amíg felépül egy kikötő nem messze Fiumétől, 
jugoszláv területen. Ekkor pedig átadják Fiumét Olaszországnak.52 Ez újra 
optimizmussal töltötte el az olasz kormányt. Viszont pár nappal később 
nyilvánvalóvá vált, hogy Wilson álláspontja semmit sem változott és 1923-
ban sem kívánja odaadni a várost az olaszoknak.53 A következő hetekben 
folyamatosan jelentek meg a cikkek arról, hogy bizonyos információk 
szerint egyik vagy másik fél hajlandó kompromisszumot kötni. Ezen kívül 
népszerű volt még az az álláspont is, miszerint a Népszövetség irányítása 
alá fog kerülni a város. 

Júliusban elkezdődtek a beszámolók a Fiumében állomásozó fran-
cia katonák és a helyi olasz lakosság közötti halálos áldozatokkal is járó 
zavargásokról. A Fiumei Nemzeti Tanács a francia katonák kivonását 
kérvényezte a városból, mielőtt még nagyobb baj történik. A brit katonák 
viselkedésével viszont semmilyen probléma nem volt.54 Franciaország 
cáfolta, hogy bármilyen konfliktus lenne köztük és Olaszország között,55 
viszont a fokozódó feszültség miatt három szövetséges hadihajót küldtek 
Fiume kikötőjébe.56 

A kormányváltás után, augusztusban már leginkább arról szóltak a 
hírek, hogy az olaszok most már békülékenyebbek és hamarosan valóban 
meg fog oldódni a Fiume kérdés. Augusztus 12-én már jöttek a hírek a 
bizottság munkájának befejeződéséről is. Részletek még ekkor nem vol-
tak, de az biztos volt, hogy az új intézkedések garantálni fogják a békét 
a városban. Augusztus 27-én jelent meg a hivatalos álláspont, miszerint 
Fiume, Susak és a Krk-sziget külön államként működne, viszont ez keres-
kedelmi szempontból nem illeszkedne Wilson elképzeléseihez. Megoldás-

52  The Lancashire Evening Post, 1919. május 7.
53  The Sheffield Independent, 1919. május 12. 
54  The Aberdeen Press Journal, 1919. július 8. 
55  The Dundee Evening Telegraph, 1919. július 9. 
56  The Aberdeen Press Journal, 1919. július 12.
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ként azt javasolták, hogy a következő 99 évben a Népszövetség tagjainak 
megnyitják Fiume kikötőjének egy részét, ami így a várostól függetlenül 
működne.57 

Szeptember 13-a előtt nem volt a brit sajtóban téma D’Annunzio és 
Fiume. Előtte is szóltak hírek a költőről, de még 12-én is a tokiói útja 
kapcsán, amit október végére tervezett.58 Másnap már néhány napilap 
beszámolt az előző napi fiumei akcióról, de ekkor is csak félhivatalos in-
formációkra hivatkozva. A legelső hírek csak megemlítik a költőt, aki a 
katonák között volt, nem vezetőként merült fel a neve. Ennek nyilvánvaló 
oka az volt, hogy sikeresen elterelte magáról a figyelmet a tervezett ázsiai 
útjával. 15-én már volt részletesebb tájékoztatás is, a The Yorkshire Post 
Párizsból érkező hírei szerint a konferencián jelen lévők közül senki nem 
hibáztatta az olasz kormányt, ez a teátrális akció semmilyen formában nem 
fogja befolyásolni az ottani eseményeket, mivel senki sem vette komolyan 
a költő akcióját.59 17-én a The Western Daily Press már részletes cikkben 
számolt be arról, hogy D’Annunzio hogyan foglalta el Fiumét. A legtöbb 
írás a költőt tartotta felelősnek, amiért kihasználta a katonák csalódottságát 
és manipulálta őket. Azonban ezzel az akcióval nem segített, hanem csak 
ártott Olaszországnak. Az olasz kormány felelősségét kizárták.60 A követ-
kező napokban bizonytalanság uralkodott, hiszen összeköttetés nem volt a 
várossal, így senki nem tudta, hogy pontosan mi történt Fiumében. 19-én 
adtak hírt a brit katonák távozásáról, D’Annunzio, az új olasz vezető nem 
kényszerítette őket semmire, akkor hagyták el a várost, amikor akarták. 
Sőt még felvonulást is szeretett volna rendezni a tiszteletükre. Velük együtt 
távoztak a franciák is, így már csak D’Annunzio katonái maradtak a város-
ban.61 A hónap végére csak annyi változás történik az ügyben, hogy torinói 

57  The Western Daily Press, 1919. augusztus 27.
58  The Sheffield Evening Telegraph, 1919. szeptember 12.
59  The Yorkshire Post, 1919. szeptember 16.
60  The Aberdeen Press Journal, 1919. szeptember 17.
61  The Dundee Courier, 1919. szeptember 19. 
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lapértesülések szerint Fiume új vezetője nem ismerte el Nittit, mint minisz-
terelnököt, így tárgyalni sem volt hajlandó a jelenlegi olasz kormánnyal.62 

Olaszország szövetségesei közel egy hónapig vártak arra, hogy a kor-
mány tegyen valamit, de október elején a britek és az amerikai kénytelenek 
voltak üzenni nekik. A hírek ugyanis aggasztóak voltak, hiszen D’Annun-
zio rendszeresen biztosította arról Fiume lakosságát, hogy bármire készen 
áll. Az olasz sajtó támadásnak vette az üzenetet, úgy gondolták, hogy az 
amerikaiak a briteket is Olaszország ellen fordították, pont akkor, mikor 
országuk ennyire nehéz időket él.63 D’Annunzionak már októberben ha-
lálhírét is keltették, de hamar kiderült, hogy él és jól van, a fiumei helyzet 
pedig nem változott. November közepén sikeres zárai akcióiról számolt be 
a brit sajtó. Olaszországban viszont a kormány megtiltotta, hogy bármilyen 
formában nyilvánosságra kerüljön az ügy.64 Az ország nem volt abban a 
gazdasági helyzetben, hogy szembemenjen az amerikaiak döntésével, 
illetve arra sem volt szükség, hogy D’Annunziot az eddiginél nagyobb 
rajongás övezze. November végén a The Pall Mall Gazette írt Olaszország 
problémáiról. Politikai vezetői elvesztették az irányítást a hadsereg és a 
flotta felett is, Fiume ügyével kapcsolatban pedig tehetetlenek. Nagyobb 
konfliktus is lehet D’Annunzio kalandjából, ha Olaszország nem veszi 
hamarosan a kezébe a dolgokat.65 Decemberben felmerült a lehetősége 
annak, hogy a költő elhagyta a várost, de a híreket hamar megcáfolták. Be-
számolók szerint viszont már nem volt akkora lelkesedés a városban, egy 
tudósító szerint a városlakókat már nem is érdekelte volna, ha D’Annunzio 
valóban távozott volna. Jobban foglalkoztatta már őket ekkor, hogy az árak 
a duplájára nőttek, a kereskedelem teljesen megszűnt a városban. 25 ezer 
katona Fiumében, 20 ezer katona Dalmáciában volt kész ekkor végrehaj-
tani a költő utasításait. Európában még ekkor is tartottak egy elkövetkező 

62  The Scotsman, 1919. szeptember 29.
63  The Pall Mall Gazette, 1919. október 7.
64  The Dundee Courier, 1919. november 19. 
65  The Pall Mall Gazzette, 1919. november 24.
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balkáni háborútól, amennyiben D’Annunzio úgy dönt, hogy kiszélesíti 
„királyságának” határait.66

Gyakran „őrült költő”-ként utaltak Fiume urára a brit lapok, nyilván-
valóan nem egy komoly politikai vezetőt láttak benne. Viszont talán pont 
ezért tartottak tőle, hiszen szinte bármilyen újabb kaland elképzelhető volt 
a részéről. Az új független állam létrejöttével nem sok lap foglalkozott. 
A The Aberdeen Press Journal részletezte az alkotmány elemeit, többek 
között a szólás-, sajtó- és gyülekezési szabadságot.67A női egyenjogúságot 
például nem említette meg a cikk, valószínűleg azért, mert brit nők majd 
csak 1921-ben kaptak szavazati jogot, de akkor is csak a 30 év felettiek. 
D’Annunzio alkotmánya sok szempontból megelőzte a saját korát azzal, 
hogy a társadalom összes rétegét nagyobb szerephez juttatta. E mellett, 
viszont voltak benne olyan elemek, amik miatt nem lehetett komolyan ven-
ni. A legtöbb cikk azt emelte ki, hogy az alkotmányban foglaltak szerint 
az államvallás a zene lett. A The Pall Mall Gazette kigúnyolta az egész 
dokumentumot, D’Annunzio városát pedig „Liliput”-nak titulálták, utalva 
ezzel egyrészt a költő magasságára, illetve a helyzet komolytalanságára.68

1920 decemberében megszaporodtak a jelentések a fiumei helyzetről. 
A költő megtagadta Fiume átadását, így az olasz kormány blokád alá vette 
a várost, eldördültek az első puskalövések is. Fiume lakosságát, még a 
nőket is mozgósították.69 D’Annunzio állítása szerint a végsőkig harcolni 
fog a városért.70 Egy hét múlva viszont, miután megérkeztek az olasz rom-
bolók a kikötőbe, már arról szóltak a hírek, hogy amint megoldást találnak 
a problémára, hajlandó ott hagyni a várost.71 Hónap végén már közeledett a 
megállapodás, D’Annunzio felmentette esküjük alól a katonáit és amnesz-
tiát kért. 1921. január 21-i távozásáról már másnap beszámoltak a lapok. 

66  The Dundee Evening Telegraph, 1919. december 17.
67  The Aberdeen Press Journal, 1920. szeptember 1.
68  The Pall Mall Gazette, 1920. szeptember 10.
69  The Globe, 1920. december 2. 
70  Uo. 1920. december 1.
71  The Aberdeen Press Journal, 1920. december 9.
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Franciaországba utazott egy barátjához négy Arditi katonával, akiknek az 
volt a feladata, hogy megvédjék a francia újságíróktól. D’Annunzio maga 
cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint újabb vakmerő akciót tervezne.72 

Már január végére elkészült a könyve a fiumei kalandról, amiben erő-
sen kritizálta az olasz kormány viselkedését.73 Ez követően több összefog-
laló írás született az elmúlt hónapokról, hivatkoztak rá „őrült költő”-ként, 
„bukott kalóz”-ként is, sőt még szóvicc is született róla.74 Azonban nemzeti 
legenda maradt, 1938-ban halálát követően több írás is nemzeti hősként 
emlékezett rá. 

Összegzés 
A brit sajtó már 1918 őszén előrevetítette, hogy az olaszok ügye valószínű-
leg kényes kérdés lesz a békekonferencián. Viszont ezzel együtt szolida-
ritást is vállalt szövetségesével. Biztosította a közvéleményt arról, hogy 
Nagy-Britannia jogosnak tartja az olasz területi követeléseket és nem rajtuk 
fog múlni, ha szövetségesük csalódottan távozik majd Franciaországból. 
A fiumei eseményekről is beszámoltak, de eleinte nem gondolták, hogy 
komollyá fog válni a helyzet illetve, hogy nem a horvátok kezébe fog ke-
rülni a város. Az erőszakos cselekményekről nem gyakran írtak, igyekeztek 
szépíteni a dalmáciai helyzeten. A békekonferencia alatt pedig rengeteg 
valótlan információ terjedt, hiszen nagyrészt zárt ajtók mögött zajlottak a 
tárgyalások, így gyakran a nem hivatalos hírek félrevezetőek voltak. Fiume 
ügyével kapcsolatban igyekeztek mind a jugoszláv, mind pedig az olasz 
érvekkel megismertetni a közvéleményt. Amint kezdett nyilvánvalóbbá 
vált, hogy Wilson semmiféleképpen nem adná Olaszországnak a várost, a 
brit sajtó is igyekezett ehhez a véleményhez igazodni. D’Annunziot eleinte 
nem vették komolyan, majd amikor tervezett dalmáciai akciókról jöttek a 
hírek már egész Európa aggódott. Viszont hamar nyilvánvalóvá vált, hogy 

72  The Globe, 1921. január 21. 
73  Uo. 1920. január 27.
74  The Dundee Evening Telegraph, 1920. február 11.
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nem egy komoly politikai vezetőről van szó, így a brit újságok gyakran 
gúnyos hangnemben írtak róla. Elképzelései között voltak alapvetően hasz-
nos dolgok is, de ezeket a brit lapok hajlamosak voltak kihagyni és inkább 
komikusabb hangvételben írtak a költőről kalandjának vége felé, 1920-ban. 
A fiumei életről is már csak a kiábrándultság időszakában tudósítottak. 
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Abstract
D’Annunzio and the Fiume Question in the British Press

After the First World War at the peace conference Italy demanded territories 
guaranteed for them by the Treaty of London in 1915. However according 
to the US president Woodrow Wilson, this secret treaty was not valid. The 
Italians also wanted to annex Fiume what was not in the Treaty of London 
at all. They wanted the port because most of its population were Italian 
who wanted to belong to their mother country. In addition, Fiume became 
the symbol of the Italian nationalist movement. After all, President Wilson 
wished to see the city as a Yugoslavian port. The struggle lasted for months 
and the failure of the Italian delegation to acquire the desired territories 
encouraged the Italian army to take actions. Gabriele D’Annunzio led them 
to Fiume and seized the city on September 12th, 1919. He was a poet and 
writer but also served in the army during the war. He became the head of 
the city and Fiume was an independent state under his direction. This was 
an international crisis in Europe so the British press dealt with the issue 
day by day. 

Keywords: Italy, Fiume, D’Annunzio, British Press
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A magyar sajtóban kialakult Keynes-kép 1919–1925 között

Bevezetés
John Maynard Keynes a 20. század egyik legzseniálisabb elméleti köz-
gazdásza, akinek a gazdaságtudományban lefektetett paradigmáival a köz-
gazdászok a mai napig érdemben foglalkoznak. Tudományos jelentősége 
mellett azonban nem elhanyagolható politikai működése sem. A brit béke-
delegátus tagjaként rendkívül közelről nézhette végig a párizsi békekonfe-
rencián a gazdasági és politikai viszonyok átrajzolását és rendkívül pontos 
diagnózist adhatott arról később megjelent műveiben. Publicisztikájának 
következtében hamarosan olyannyira ismert lett, hogy az 1920-as évektől 
már nemcsak a nemzetközi közgazdaságtan irodalomra, hanem a gazda-
ságpolitikára is hatással volt. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy Keynes 
forradalmi látásmódja és rendkívüli publicisztikája miként jelent meg az 
1920-as években a magyar sajtóban és milyen értelmezési keretekben 
foglalkoztak azzal. Tanulmányom terjedelme nem engedi meg, hogy a két 
világháború közötti sajtórecepciót teljes terjedelmében vizsgáljam Keynes 
vonatkozásában, ezért az 1925-as dátumot választottam határnak. Ennek 
okát az összegzésben fejtem ki.

Elsősorban a napi sajtóban közölt cikkeket kívántam górcső alá venni, 
amihez rendkívül hasznos segítséget nyújtott az Arcanum Digitális Tudo-
mánytára. A keresési folyamatok során rendkívül sok hivatkozást találtam 
Keynesre, így végül úgy döntöttem, hogy a tíz legnagyobb említésszámmal 
rendelkező újság összesen 650 cikkét kezdem el feldolgozni. Ez két szem-
pontból is szerencsés döntés volt. Egyrészt a választott tíz sajtótermék meg-
lehetősen széles társadalmi reprezentációt mutat, noha inkább a baloldali 
és liberálisabb jellegű fővárosi cikkek használata dominált a forráselemzés 
során. A bulvár jellegű Az Est, a kormány- és rendszerpárti beállítottságú 
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Pesti Hírlap, a baloldali Népszava, a kifejezettem semlegesnek mutatkozó 
Budapesti Hírlap és a korszak elsőszámú magyar gazdasági szaklapjának 
számító Közgazdasági Szemle egyaránt beleesett ebbe a szórásba. Emel-
lett dolgoztam még a Budapesti Szemle, a Pesti Napló, a Századunk, az 
Újság és a Világ cikkeiből is, bár bizonyos tartalmi egyezések miatt, nem 
mindegyik folyóirat került bele a felhasznált forrásbázisok körébe. A di-
verzifikáltság mellett a másik szerencsés eset, hogy miután az irreleváns 
említéseket – például amikor Keynes nevét csak tartalomjegyzékben vagy 
közvetett módon használják – cikkeket kivettem, egy viszonylag jól kezel-
hető forráshalmazt kaptam összesen nagyjából 170 használható újságcik-
kel. Mivel ezek jó része egyező tartalmú, egy másik része pedig az általam 
a tanulmányban közölni kívánt 1919−1925 közötti időkorláton kívül esik, 
ezért végül összesen 24 cikket dolgoztam fel a tanulmányban.

A másik fontos alapja a kutatásomnak, hogy a vizsgálathoz szükséges 
szakirodalmak egy része nem, vagy csak nehézkesen érhető el Magyaror-
szágon, viszont ez döntő mértékben nem befolyásolja az eredményt. Ennek 
oka, hogy elsősorban történettudományi vizsgálat alá akarom helyezni 
Keynes személyét, ezért a vele foglalkozó terjedelmes közgazdaságtani 
szakirodalmat gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyhattam. A kutatás 
teljességéhez azonban szükséges volt néhány kiegészítő, inkább köztörté-
neti jellegű gondolatra is. Ezekhez felhasználtam néhány magyar és angol 
nyelvű életrajzi munkát, melyek közül a két legfrissebb Paul Davidson1 
és Nicholas Wapshott2 műve. A nemzetközi irodalomban Robert Skidelsky 
három részes Keynes-monográfiája megkerülhetetlen alapműnek számít, 
így én is felhasználtam a kutatásom során, de az említetteken kívül más 
életrajzírók munkáiból is merítettem.

A tanulmányt egy rövid életrajzi jellegű kitekintéssel kezdtem el. Ez 
azért fontos jelen esetben, mert amikor egy konkrét személyhez kötődő 
sajtótörténeti kutatásról beszélünk, akkor egy meglehetősen szubjektív 
1  Davidson, Paul: John Maynard Keynes. London 2009.
2  Wapshott, Nicholas: Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely megváltoztatta a modern 
közgazdaságtant. Budapest 2014.
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forrásokat kínáló területre tévedünk. Eleve a sajtótermékek is az emberek-
nek szólnak, így bármennyire is objektívek legyenek, szükséges a vizsgált 
történelmi alak személyiségének legalább felszínes ismerete. Ezt követően 
az 1919-es év eseményeire tértem ki, hiszen Keynes nemzetközi hírének 
genezise a párizsi békekonferenciában rejlik. A vonatkozó szakirodalmak 
és a források elemzése után igyekeztem meghatározni azokat a jellemzőket, 
amelyek később a magyar sajtórecepcióban is visszaköszönnek. Legprakti-
kusabb példa erre A békeszerződés gazdasági következményei című műve, 
ami folyamatosan visszatérő elem a 20-as és 30-as évek magyar sajtójában.

A köztörténeti és háttér információk ismeretében kezdtem a sajtórecep-
ció forráskritikán alapuló elemzését. Ehhez a már fentebb ismertetett saj-
tóorgánumok megfelelő cikkeit használtam fel. Fontos megemlíteni, hogy 
bár jobban kirajzolódott volna 1−1 lapnak a jellegzetessége, ha tételesen 
végig vettem volna őket egymás után, azonban a sok hasonló tartalmú cikk 
miatt ez meglehetősen bonyolult összképet rajzolt volna ki. Ehelyett in-
kább klasszikus módszert használva, kronologikus sorrendben vizsgáltam 
azokat. Emellett azt is kiemelném még, hogy a korszakban a publicisztika 
kissé más volt, mint napjainkban, ugyanis sok cikkhez álnevet írtak a szer-
zők, vagy egyáltalán nem szignózták. Ez a jelenség ma is megvan, azonban 
a két világháború között sokkal jellemzőbb volt, mint manapság. 

Tanulmányom záró soraiban a kutatásom összegzésére kerül sor, 
amelyben kifejtem milyen eredményeket sikerült elérnem az elemzések 
során, és ezek hogy befolyásolják a Keynesről alkotott véleményünket.

Cambridge-től Párizsig
John Maynard Keynes 1883-ban született egy cambridge-i nagypolgári 
család gyermekeként. Apja John Neville Keynes logikát és közgazdaság-
tant oktatott, valamint a Cambridge-i Egyetem hivatalának vezetője volt. 
Anyja Florence Ada Keynes az egyetem első diplomás női közé tartozott, 
majd később a város első női polgármestere is lett. Az értelmiségi kör-
nyezetnek és a család jó anyagi helyzetének köszönhetően a fiatal Keynes 
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az Eton College-ban kezdte középiskolás tanulmányait, ahová az angol 
arisztokraták járatták gyerekeiket. Skidelsky életrajzi könyvében olvashat-
juk, hogy Keynes már ekkor kiemelkedő tehetségű diáknak mutatkozott, 
különösen a matematika, a történelem és a klasszikus műveltség területén.3 
Ezt követően a Cambridge-i Egyetemre ment elsődlegesen matematikát ta-
nulni. Életének ebből a korszakából fontos kiemelni néhány elemet, amely 
később viselkedésében és publicisztikájában visszaköszön.

Legelsőként azt érdemes kiemelni, hogy több egyetemi csoportnak 
is tagja volt, többek között az Apostolok nevű társaságnak.4 A csoport fő 
érdeklődési köréhez tartozott a filozófia, az esztétika és önmaguk meghatá-
rozása. Keyes emellett a Cambrige-i Egyetemi szövetségnek is tagja volt, 
ahol a párbeszéd, a vita, a meggyőzés és az érvelés fogásait sajátította el 
olyan szinten, melyek később a politikai vitákban is hasznosnak bizonyul-
tak számára. Az Apostolok több tagjával együtt végül a Bloomsbury Cso-
porban is tevékenykedett, amely egy antiviktoriánus értelmiségi csoport 
volt. Innen vette Keynes később a cinikus hangvételt az életrajzi jellegű 
írásaihoz, a háborúellenességet, és hogy elítélje korának régimódi és merev 
közgazdászait. A Csoportban olyan barátokra lelt, mint például Leonard és 
Virginia Woolf, Vanessa Bell vagy Lytton Strachley.

Bár Keynes matematikát tanulni ment Cambridge-re az hamarosan 
már nem jelentett számára érdekességet. Az egyetemen tanított ekkor 
Alfred Marshall, aki generációjának egyik leghíresebb közgazdász pro-
fesszora volt, és akinek a Principles of Economics című könyvét az egyik 
legjobb összefoglaló munkának tartották a közgazdaságtan tárgykörében.5 
Ez az 1890-es mű Keynes kezében is megfordult és hamar felkeltette az 
érdeklődését a gazdaságtudomány iránt, azonban csupán 8 hétig tartottak 
a tanulmányai, mivel figyelmének a középpontjába hamarosan a közigaz-
gatási pálya és a közszolgálati alkalmassági vizsga (Civil Service Exam) 

3  Skidelsky, Robert: Keynes. Oxford, 1996. 18.
4  Bucholtz, Todd G.: Új ötletek halott közgazdászoktól. Budapest 1998. 256.
5  Wapshott, N.: Keynes és Hayek i. m. 24.



118

KATI BALÁZS

került.6 Marshall a klasszikus közgazdasági szemléletet képviselte és igye-
kezett meggyőzni a fiatal Keynest, hogy a közgazdaságtan a neki megfelelő 
tudomány.

1906-ban Keynes sikeresen letette a vizsgát, méghozzá a második 
legjobb vizsgaeredménnyel. Érdekes módon a vizsgán a két legrosszabb 
értékelést matematikából és közgazdaságtanból kapta. Ennek magyarázata 
Keynes szerint, hogy „Nyilvánvalóan többet tudtam a közgazdaságtanról, 
mint a vizsgáztatók.”7, amit aligha vonhatunk kétségbe, hiszen néhány 
évvel később maga Alfred Marshall hívta vissza Keynest, hogy katedrát 
ajánljon számára Cambridge-ben.

A sikeres vizsga után Keynes az Indiai Minisztériumban kezdte meg 
munkáját, ami nagy hatással volt a későbbi gondolkodására. Itt volt alkalma 
először megfigyelni, hogy a kormányzat miként működtet egy gazdaságot, 
az indiai pénzrendszer működését pedig kitüntetett figyelemmel tanulmá-
nyozta.8 1908-ban elfogadta a Marshall által felajánlott katedrát és egészen 
a háború kitöréséig a tanítás kötötte le a figyelmét. 1911-ben beválasztották 
a The Economic Journal szerkesztői közé, amely még Cambridge-ben is 
nagy megtiszteltetésnek számított, és egészen 1944-ig meg is tartotta ezt 
a pozíciót. 1913-ban megjelent első jelentős közgazdasági publikációja az 
Indian Currency and Finance, ami az Indiai Minisztériumban végzett mun-
kájával kapcsolatos tapasztalatait és megfigyeléseit tartalmazta. Ez és a 
tény, hogy 1914-ben csatlakozott Kincstárhoz – a Bloomsbury Csoporttag-
ja meglehetősen háború ellenesek voltak – megerősítette, hogy bár Keynest 
elméleti szakemberként tartja számon a közgazdaságtudomány, mégis azok 
kevés gondolkodó közé tartozott, aki a gyakorlatban is realizálni kívánta 
elgondolásait. 

A Kincstárban a háborús gazdaság ügyeit intézve rendkívül pontos ké-
pet kaphatott az emberi és anyagi veszteségekről egyaránt, ami meggyőzte 

6  Bucholtz, T. G.: Új ötletek halott közgazdászoktól i. m. 257.
7  Harrod, Roy: The Life of John Maynard Keynes. London 1951. 121.
8  Davidson, P.: John Maynard Keynes i. m. 7.
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az egyébként pacifista beállítottságú Keynest, hogy érdemes továbbra is a 
háborús pénzügyek irányításába fektetni az erejét. Ezt olyannyira sikeresen 
tette, hogy egyik életrajzírója állítása szerint többet tett a háború megnye-
réséért, mint bármely más köztisztviselő.9 Gyakorlatilag ő volt az antant 
hatalmak háborús együttműködési rendszerének egyik működtetője és egy-
ben döntéshozója is. Ezek után aligha meglepő, hogy 1919 januárjában ki-
jelölték a Párizs környéki békekonferenciára utazó tanácsadó testület egyik 
tagjának, hogy a hadigazdaság működtetése alatt szerzett szakértelmével 
David Lloyd George miniszterelnöknek adjon tanácsokat.

Keynes és a békekonferencia
Miután intellektusával és tehetségével a háborús gépezet működtetését 
szolgálta, Keynes számára a békekonferencia lehetőséget biztosított arra, 
hogy igazi pacifista természetét mutatva, egy igazságos béke létrehozá-
sában segédkezzen. A békekonferencia azonban Keynes felfogásához és 
szándékaihoz mérten teljesen másképp alakult. A francia és brit békede-
legátus elszántan kitartott azon szándéka mellett, miszerint Németország 
és szövetségesei számítanak a háború egyedüli felelősének, így minden 
anyagi és emberi természetű kárért jóvátételt kell fizetniük a győzteseknek. 
Emellett a formálódó béketervezet területi elcsatolásokat, megszállt terüle-
teket (Saar-vidék, Szudéta-vidék) és különböző gazdasági és katonai kor-
látozásokat is tartalmazott. A háború alatt Franciaország és Nagy-Britannia 
rendkívül eladósodott az Egyesült Államokkal szemben és törlesztéseket, 
valamint azzal párhuzamosan az újjáépítéseket Németország forrásaiból 
kívánták megvalósítani. Keynesnek hamar kialakult az a meggyőződése, 
miszerint a békefeltételek irreálisak és teljesíthetetlenek voltak,10 azonban 
az általa kitalált tervezetet, miszerint a szövetségesek írják le egymással 

9  Harrod, R.: The Life of John Maynard Keynes i. m. 200.
10  Wapshott, N.: Keynes és Hayek i. m. 28−29.
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szembeni adósságaikat és segítsenek Németországnak is a talpa állásban 
hamar elutasították.11

Keynes a békefeltételek szakmai és erkölcsi tarthatatlanságára hivat-
kozva ott hagyta a tárgyalásokat, még a német béke hivatalos aláírása előtt 
és alig két hónap leforgása alatt megírta a The Economical Consequences 
of the Peace című munkáját, amely egy csapásra világhíressé teszi. A vita-
iratnak is nevezhető műben kifejti véleményét a béke tarthatatlanságáról, 
csípős kritikával illeti az antant hatalmak vezetőit és rendkívül pesszimista 
jóslatokat közöl Európa jövőjét illetően.12 A könyv rendkívül széleskörű 
fogadtatással rendelkezett, több nyelvre is lefordították és nagy példány-
számban fogyott, különösen Nagy-Britanniában és az Egyesült Államok-
ban. Fél évvel a megjelenés után már 100.000-es példányszámban kelt el, 
az egyébként keserűségből és csalódottságból írt mű. Keynes örömére a 
Bloomsbury Csoport tagjai is pozitívan fogadták a könyvét, ami fontos volt 
számára, hiszen a Csoport alapvetően háborúellenes álláspontot képviselt 
és némileg rossz szemmel nézték közgazdás barátjuk munkáját a háborús 
gépezetben.13

Ezen a ponton fontos rögzíteni, hogy bár a békekonferencia nem csak 
a németekkel való békekötésről tárgyalt, és Keynes sem csupán velük fog-
lalkozott – elég arra gondolni, hogy felszólalt az Ausztriában éhező nőkért 
és gyerekekért –, de alapvetően a párizsi események legfontosabb kérdése 
Németország sorsa volt. A magyar sajtó rendkívül hamar megismerte a 
könyvet és az igazságtalanság ellen való legelső felszólalásnak tekintik, de 
le kell szögezni, hogy Keynes még a többi béke aláírása előtt ott hagyta a 
delegációt, így csupán, mint a nagyhatalmak igazságtalansága és nemtörő-
dömsége ellen felszólaló közgazdászt tudja ábrázolni, mintsem a magyar 
ügyekkel érdemben foglalkozó szakértőt. 

11  Harrod, R.: The Life of John Maynard Keynes i. m. 246.
12  Wapshott, N.: Keynes és Hayek i. m. 30−32.
13  Bucholtz, T. G.: Új ötletek halott közgazdászoktól i. m. 259.
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A magyar sajtó első Keynes impressziója
A Párizs környéki békekonferencia tárgyalásai Magyarország számára 
csupán 1920-ban kezdődtek el, a gróf Apponyi Albert által vezetett béke-
delegáció ugyanis csak ekkora kapott meghívást az antant hatalmaktól. A 
magyar küldöttség a párizsi konferenciára népes szakértő gárdával érkezett 
meg 1920. január 7-én. Apponyi mellett hét főmegbízott (többek között 
gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál), valamint tanácsadók és megbízot-
tak utaztak, többek között Hegedűs Lóránt is, akinek Párizsba jöttünk… 
című cikkét a Budapesti Hírlap már január 17-én közölte14. Ebben a ké-
sőbbi pénzügyminiszter kifejti elkeseredettségét a helyzettel kapcsolatban, 
hiszen a német és osztrák béke után már tisztában van vele, hogy nem 
tárgyalásra érkeztek és szolidaritást aligha várhatnak. Megemlíti cikkében, 
hogy „A békekonferenciának egy angol tagja most adta ki könyvét The 
Economical Consequences of the Peace (…).”15 Ebből látható, hogy az 
1919 decemberében megjelent mű egy hónappal később már széles körben 
olvasott volt Párizsban is, és hogy a delegáció kiérkezése után 10 nappal 
Hegedűs Lóránt már olvasta és beszámolót is küldött belőle. A cikk egy 
további részében ezt írja: „Keynes a magyar szerződést még nem isme-
ri, de annyit mond hangos angol szóval, hogy Kelet-Európa természetes 
gazdasági egységének széttépése kapzsi, éretlen, gazdaságilag tökéletlen 
nemzetiségi államokra legyűrtekre és legyűrőkre egyaránt a teljes és töké-
letes gazdasági pusztulást jelent.”16

Hegedűs Lóránt maga is járt egy ideig Londonban egyetemre, így fel-
tételezhetjük, hogy a művet eredeti nyelven valóban elolvasta. Ez alapján 
Párizsba jöttünk című cikke valószínűleg az első olyan sajtótermék volt 
Magyarországon, amely egy viszonylag szakmai jellegű, de mégis a széles 
körű olvasóközönségnek szánt Keynes-képet adja számunkra. Egy héttel 
később a Budapesti Hírlap újabb cikkrészletet közölt Keynes-szel kapcso-

14  Budapesti Hírlap 1920. január 17. 2.
15 Uo.
16 Uo.
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latban.17 Továbbra is a téma az újonnan megjelent könyve, amiből legin-
kább a Clemanceau-ról szóló rész van megemlítve, mint az igazságtalan 
békeszerződések első számú felelőse, valamint közöl egy fordítás-részletet 
a műből, amely a békeszerződések önpusztító jellegéről szól.

A Népszava első Keyneshez köthető cikke 1920. március 23-án jelent 
meg. A Smuts, Showden, Shaw – és Keynes című írás egyértelműen má-
sabb természetű, mint Hegedűs Lóránt párizsi jelentése. Egyrészt a műből 
konkrétumok nem került a kiemelésre, viszont a cikk utolsó mondata 
egyértelműen jelzi számunkra, hogy egy könyvismertető cikk várható a 
jövőben. Másrészt a magyar szociáldemokrata párt első számú újságaként 
nem meglepő az a fordulat, hogy a történet hőseként, nem az angol polgári 
felső-középosztály gyermekét, a cambridge-i professzort hozta ki, hanem 
két számára jobban elfogadható alakot: Philip Showdent és George Ber-
nard Shawt. Különösen a Showdennel való összevetés érdekes, amely így 
jelenik meg: „Keynes nem egymaga vállalkozott az angol közvélemény 
kijózanítására. Az elsőség érdeme kétségkívül Philip Showdené, az angol 
független munkáspárt vezéré.”18

Emellett a cikk kiemeli, hogy amit Keynes tett vagyis, hogy otthagyta a 
békekonferenciát és papírra vetette személyes meggyőződéseit, az történel-
mi tett volt, azért pedig aligha lehet megróni a cikk íróját, hogy egy ilyen 
fajsúlyú kérdésben az saját ideológiai holdudvarukból is igyekeztek példát 
hozni. A bő 1 héttel később megjelent könyvismertető jellegű cikkben pedig 
a Népszava gyakorlatilag egy teljes oldalt közöl A béke gazdasági következ-
ményeiről, bár itt is leginkább arra részre koncentrál, amit Hegedűs Lóránt 
úgy írt le, miszerint „Clemenceau és Lloyd George rászedték Wilsont”. A 
Keynes által írt kemény és cinikus politikus portrék meglehetősen pozitív 
visszatetszést19 keltettek a szerzőben, aki így összegezte azokat: „Ez a 
három ember döntött Európa sorsa fölött: Clemenceau, aki egy régelmúlt 
17  Uo. 1920. január 24. 5.
18  Népszava 1920. március 23. 1−2.
19  Uo.: „Keynes mindenekelőtt néhány mesteri vonallal megrajzolja a békekonferencia nagy 
emberinek arcképét.”
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korszakban élt és Franciaországra gondolt, Lloyd George, aki saját jobb 
meggyőződése ellenére az angol választási jelszavak képviselte Párizsban 
és Wilson, aki a szavakat nézte, nem pedig a realitásokat.” 20

Az eddig említett cikkekhez képest némileg eltér a Pesti Hírlap re-
cepciója. Egyrészt ez az újság Keynes gondolatait csupán egy rövid cikk 
formájában ismerteti, nagyjából Hegedűs Lóránttal egy időben. Másrészt 
bár a cikk írója, Csetényi József ekkora már 7 éve szerkesztette a közgaz-
daságtani rovatot, a cikk némileg mégis dilettánsnak hat az ismert tények 
birtokában. Csetényi valószínűleg nem olvashatta az eredeti művet ekkor 
még, hiszen különben aligha hivatkozna a szerzőre „Keynes Haynardként”. 
A következtetésit olvasva szintén érdekes dolgokra bukkanunk: „Keynes 
javaslatai, a hozzá fűződő élénk irodalmi vita is mutatja, hogy az entente 
államaiban is kezdik látni, hogy Clemenceau útján nem haladhatnak soká. 
S épen a magyar béketárgyalás küszöbén érkezik a hír Clemenceau bu-
kásáról, ami, úgy látszik hosszabb idő óta van előkészítve. Clemenceau 
háttérbe szorításával új eszmék kerülnek hatalomra, amelyek a békeszer-
ződések egész konstrukcióját felborulással fenyegetik…”21

Mint azt tudjuk Csertényi víziója a szolidáris Európáról szóló cikke 
nem bizonyult hiteles jóslatnak, de ami ennél is fontosabb, hogy hely-
zetértékelésnek sem a legpontosabb. Elképzelhető, hogy az alapvetően 
kormánypárti újság szándéka az volt a cikkel, hogy az olvasóközönséget 
megnyugtassa és az emberekkel elhitesse, hogy van alternatívája a béke-
tervezetnek. Annyi biztos, hogy a Pesti Hírlap ezután nem foglalkozott 
érdemben ezzel a kérdéssel egy jó darabig. Ez különösen annak fényében 
tűnik meglepőnek, hogy Az Est már március 21-én, míg a Népszava ápri-
lis 4-én megjelentette könyvajánlójában J. M. Keynes: A béke gazdasági 
következményei címmel a művet és folyamatosan ott is tartotta azt (Az Est 
még 1930-ban is beteszi egy könyvajánlóba).

20  Népszava 1920. április 2. 1.
21  Pesti Hírlap 1920. január 18.
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Szinte teljesen tükörképe ennek a cikknek a Pesti Napló írása.22 Az új-
ság közgazdasági rovatában megjelent írás nemcsak, hogy teljes tisztában 
van a mű tartalmával, de közli a fordítók nevét is, és egy sokkal szakmaibb 
oldalról közelíti meg annak lényegét. Nem csupán a vezetőkről írt csípős 
portrékat és az igazságtalan bánásmódot hangsúlyozza, de kitér Német-
ország gazdasági viszonyrendszerére is (az első Keynes-szel foglalkozó 
cikk, amely el is magyarázza, hogy a békekonferencia miért veszélyes 
az európai gazdaságra nézve). Szintén ez az első cikk, ami valós kritikát 
fogalmaz meg a könyvvel kapcsolatban. Kiemeli egyrészt, hogy rendkívül 
olvasmányos még a laikusok számára is, valamint – és ez még fontosabb 
– hogy Keynes tévedett is a következtetéseit illetően, hiszen a német béke 
kedvezőtlen hatásai Angliát ugyanúgy elérték, mint Európa többi országát.

A különböző sajtóorgánumok első impressziói közül a Világ bizo-
nyult a legterjengősebbnek. Ez már abból a szempontból is érdekes, hogy 
gyakorlatilag Csetényi cikkével egy napon jelent meg23, Hegedűs Lóránt 
írása után 1 nappal és mégis sokkal részletesebb és elemzőbb írást volt 
képes adni, mint az említett szerzők. Természetesen kitér a szinte kötelező 
politikus arcképekre, de hosszabb részt szentel a jóvátételi összegeknek 
és Németország gazdasági helyzetének is, valamint nem feledkezik meg a 
szerző rövid bemutatásáról sem.

Összességében elmondható, hogy a magyar sajtó első találkozása Key-
nes-szel abszolút befogadó volt, ami nem meglepő annak tudatában, hogy 
a műve gyakorlatilag a már ismert trianoni békeszerződés-tervezet elleni 
retorikában is felhasználható volt. Gyakorlatilag pártállástól függetlenül 
pozitív véleménnyel vannak róla, ami esetleg abból a szempontból lehet 
számunkra meglepő, hogy több cikk is utal rá: Keynes az antant hatalmak 
háborús gazdasági tanácsának egy kulcsfontosságú alakja volt. 

22  Pesti Napló 1920. március 26. 7.
23  Világ 1920. január 18. 5−6.
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Keynes életútja 1920–1936 között
Bár a párizsi béketárgyalásokon történtekről írt művével Keynes megtette 
az első lépést a világhírnév és az elismertség felé, de azt a tiszteletet, ami a 
mai napig övezi, az 1936-os megjelenésű The General Theory of Employ-
ment, Interest and Money című műve hozta meg számára. Amikor otthagy-
ta a béketárgyalásokat erkölcsi és szakmai aggályokra hivatkozva, akkor 
lemondott a Kincstárbéli pozíciójáról is. Ezzel jó időre kivonta magát a 
közigazgatási rendszerben való érdemi részvételtől, azonban figyelmét így 
egyre sikeresebb publicisztikája felé fordíthatta. 1920-tól kezdve megélén-
kült az érdeklődés közgazdaságtani elképzelései iránt, ami nemcsak a 
tanításban jött kapóra, hanem felkeltette a brit sajtó érdeklődését is a napi 
szintű politikával kapcsolatos véleményei iránt.24 Anglia legnevesebb új-
ságjai folyamatosan közlik cikkeit, különösen a The Nation and Athenaeum 
című baloldali-liberális napilap, amelynek elnöke 1923-tól maga Keynes 
volt. Ekkoriban érdeklődési körének fő témája az 1920 óta meglévő tartós 
és nagymértékű angol munkanélküliség volt.25

A korszakban ekkor uralkodó gazdaságpolitikai alapelv a laissez-faire 
volt, ami a neoliberális irányzat alapját adta. Eszerint az állam a piacgaz-
daságban csupán megfigyelő szerepet játszik, hiszen a piac minden esetben 
önszabályzó és öngyógyító funkciókkal bír. Keynes számára a szocialis-
ta-kommunista állami irányítású gazdaság pont a laissez-faire ellentéte 
volt, de egyiket sem tartotta elfogadható szabályzási elvnek.26 Publicisz-
tikája így egyrészt a fennálló neoliberális gazdaságfelfogás ellen irányult, 
másrészt egy új, a két szélsőséges irányzat között elhelyezkedő gazdasági 
elmélet kidolgozásába kezdett. Keynes úgy gondolta, hogy tanára Alfred 
Marshall állításai, miszerint a piac a kilengések után mindig visszaáll a 
teljes foglalkoztatottság mellett egyensúlyi helyzet nem nagyon látszottak 
megvalósulni, hiszen 1924-re az angol munkanélküliség 11% fölötti érték 

24  Bucholtz, T. G.: Új ötletek halott közgazdászoktól i. m. 260.
25  Davidson, P.: John Maynard Keynes i. m. 15.
26  Uo.
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volt.27 Javaslatokat tett állami közmunkaprogramokra, kamatleszállításra 
és a font-dollár árfolyam megfelelő szinten való rögzítésére is, azonban 
ezeket a javaslatokat mind a kormány, mind a Bank of England figyel-
men kívül hagyta, sőt 1923-ban a jegybanki alapkamat emelése mellett 
döntöttek. Keynes ezt tragikusan elhibázott lépésnek tartotta az országban 
tapasztalható nyomorúságos helyzet okán, és több életrajzírója szerint28 ez 
a lépés volt az The General Theory megszületésének egyik oka, hiszen a 
szerző ezt követően rendkívüli érdeklődést kezdett mutatni a kamatpolitika 
iránt. Ezt hamarosan írásban is kifejezte, A Track on Monetary Reform 
gyakorlatilag a Bank of England Kormányzótanácsának szánt felhívás 
arra vonatkozólag, hogy használják a kezükben lévő eszközöket a mun-
kanélküliség csökkentésére.29 Keynes érvelésre a klasszikus cambridge-i, 
Alfred Marshall féle elméletet is felhozta, kifejezve, hogy az hosszú távon 
működőképes. Erre azonban egy azóta híres mondással reflektált, miszerint 
ez a fajta hosszútávú gondolkodás félrevezető, hiszen „hosszútávon mind-
annyian meghalunk”. 

Ezt követően kutatása és érdeklődése egyértelműen a neoliberális 
gazdaságpolitika megváltoztatására és eltörlésére irányult. Ennek legéke-
sebb példája egy 1924-es oxfordi előadása, melyben a fennálló irányzatot 
bírálta és aminek „a laissez-faire vége” címet adta. Az előadás sikerességét 
bizonyítja, hogy egyrészt 2 évvel később ugyanezt az előadást Berlinben 
is megtartotta, másrészt 1926-ban publikációt jelentetett meg ugyanezzel 
a címmel.30 Emellett persze a kommunista államgazdasági berendezkedést 
is bírálta, szintén 1926-os Laissez-Faire and Communism című művében. 
Ennek oka, hogy a neoliberális elgondolások bírálata közben el akarta 
kerülni annak veszélyét, hogy titokban szocialista érzelmű embernek tart-
sák, az állami beavatkozás gondolata miatt. Nyilvánvalóan egyébként sem 

27  Wapshott, N.: Keynes és Hayek i. m. 47.
28  Harrod jó példa erre, ő az elsők között írja ezt Keynesről. Harrod, R.: The Life of John 
Maynard Keynes i. m. 338.
29  Wapshott, N.: Keynes és Hayek i. m. 48.
30  Uo. 50.
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szimpatizált a szocializmussal, noha őt és követőit elég gyakran szembesí-
tették ezzel a váddal. Ez már csak azért sem meglepő, hiszen a laissez-faire 
végét hirdető műve a szocialista és szociáldemokrata csoportok számára is 
szimpatikus gondolatokat tartalmaztak.31

Keynes egyik legnagyobb hatású műve és első kísérlete, hogy a köz-
gazdaságtani diskurzust kiszakítsa a klasszikus gazdaságértelmezésből az 
A Treatise on Money című két részes munkája volt, mely 1930-ban jelent 
meg. A pénzről, megtakarításokról és beruházásokról írt műve végül nem 
érte el a kellő hatást.32 Ennek oka többek között az volt, hogy cambridge-i 
kollegájával Dennis H. Robinsonnal folytatott vitája – bár nagy hatással 
volt rá – folyamatosan arra kényszerítette, hogy a klasszikus iskola hagyo-
mányos kérdéseiről vitázzon, ahelyett, hogy úgy kérdéseket és válaszokat 
tárna az olvasó felé.33

Végül Keynes úgy döntött, hogy teljesen szakít a laissez-faire minden-
féle értelmezésével és egy merőben új makro ökonómiai értelmezést hoz 
létre. 1936 februárjában jelent meg a The General Theory of Employment, 
Interest and Money, melynek nem titkolt célja volt, hogy a klasszikus iskola 
axiómái által megmagyarázhatatlan és kezelhetetlen esetekre választ adjon.

Keynes a 1920-as évek sajtójában 
A magyar sajtóban elsőként kialakult Keynes kép pozitív volta nem tört 
meg az idő előrehaladtával. Ennek oka, hogy bár Magyarország több 
szempontból is negatív módon viszonyult Nagy-Britanniához – elveszített 
háború, megalázó béke, Jóvátételi Bizottság – mégis voltak olyan körülmé-
nyek, melyek ezt kompenzálni tudták. Egyrészt a közvélemény a trianoni 
béke első számú felelőségnek a korszakban – és ez a mai napig fennáll 
– Franciaországot tekintette. Másrészt mivel Keynes otthagyta a tárgyalá-
sokat, ezért alapvetően az a kép élt róla, hogy teljesen ellentétes érdekeket 

31  Népszava 1926. július 15.
32  Bucholtz, Todd G.: Új ötletek halott közgazdászoktól i. m 261.
33  Davidson, P. : John Maynard Keynes i. m 16.
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képviselt, mint az angol kormányzat. Ez utóbbi kijelentésről azóta tudjuk, 
hogy nem igaz, hiszen gyakorlatilag folyamatosan igyekszik tanácsokkal 
és véleményekkel segíteni a kormányzat munkáját a 20-as években. Har-
madrészt pedig a békekonferencia után elég sokáig téma még a nemzetközi 
politikában és a sajtóban a békeszerződések revideálása, így Keynes állás-
pontja folyamatosan az előtérben van, fenntartva népszerűségét a revíziós 
politikai támogatói – és Magyarországon ekkor ez volt az uralkodó néző-
pont – között. Ez olyannyira igaz, hogy a politikai napilapnak számító Az 
Újságtól34 kezdve, a Budapesti Hírlapon35 át, egészen a bulvár jellegű Az 
Estig36 mindenhol találkozhatunk olyan értesülésekkel, miszerint Keynes 
aktuális állásfoglalása milyen jelentőséggel bír az adott kérdésben.

 1920 és 21 között a leggyakrabban érintett kérdés egyértelműen 
a munkanélküliség és a jóvátételi kifizetések körüli probléma volt. Fontos 
itt megemlítenem, hogy a Keynes-szel kapcsolatos cikkek egyértelműen a 
német jóvátételi kifizetések problematikájára vonatkoznak. Magyarország 
gazdasági helyzetének relációjában nem találkoztam Keynesnek közvetlen 
megnyilvánulásával. Egyik fontos esemény, ami némi várakozást is volt 
maga után, az a híressé vált közgazdász egy újabb békekonferencia témájú 
kötetének várható megjelenése volt. Ez Az Est vonatkozó cikkében37 előze-
tesen „a békekonferencia vallása” címmel fordítják, azonban valószínűleg 
Keynes 1922-ben megjelent Revision of the Treaty című munkájára utal. 
Már maga a mű címe is érdekes számunkra, hiszen a „béke revíziója” gya-
korlatilag minden vezető magyar politikus vágyálma a Horthy korszakban. 
Gyakorlatilag minden jel arra utalhatott, hogy ez a mű egy ideális progra-
mot adhat a magyar külpolitikai törekvések érvényesítésére, azonban az 
olvasóknak csalódniuk kellett. Ezen mű ugyanis gyakorlatilag szinte csak 
és kizárólag a Németországgal kötött békével foglalkozik, Magyarország-
ról gyakorlatilag alig tesz benne említést. Ebből egyenesen következett, 
34  Az Újság 1921. október 7. 3.
35  Budapesti Hírlap 1921. április 3. 10.
36  Az Est 1921. október 28.
37  Uo. 1921. november 23. 5.
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hogy sem a sajtó nem foglalkozott vele érdemben, sem pedig a mű magyar 
nyelvre való lefordítására nem került sor. Ennek ismeretében talán még 
furcsább az a jelenség, hogy a sajtóban forgó Keynes-képben nem okoz 
lényeges változást az a tény, hogy Keynes gyakorlatilag teljesen figyelmen 
kívül hagyja Magyarországot.

Némi változást azért lehet érzékelni. Elsőként a Népszava hangula-
tában figyelhető meg, hogy 1921-ben fél év távlatából két teljesen eltérő 
hangulatú cikket közölnek vele kapcsolatban. Az elsőben38 egy hosszabb 
cikket közölnek vele kapcsolatban, és véleményéről a békét illetően, a 
másodikban39 inkább csak említés szintjén beszélnek róla: „(…) Egyébként 
a tények azt mutatják, hogy Németország nem szorult Hegedüsökre, Key-
nesekre, mert a belföldi pénzügyi kapacitások is megtalálták a birodalom 
csődjének az elkerülését (…)”

Alapvetően az, hogy Keynest és Hegedűst a Népszava írója egy kalap 
alá sorolta még nem jelentene negatív tartalmat, de a záró sorok olvasása 
közben, miszerint „Egyébként mi nem sorakozunk azok közé, akik már most 
hirdetik Hegedűs pénzügyi politikájának a csődjét. Ráérünk erre még!”, 
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a szociáldemokraták bukott jelenségnek 
tartják Hegedűst. Ebből a szempontból az összehasonlítás nem vethet túl 
fényt Keynes megítélésére sem. Fontos azonban megjegyezni, hogy mivel 
Németországban a weimari köztársaság alapvetően szociáldemokrata kor-
mányzatot takar, ezért a Népszava valószínűleg már csak ideológiai alapon 
is az ottani pénzpolitika képviselőit jelölte meg követendő példaként. 

Egyébként az 1922-es év gyakorlatilag tökéletesen igazolta azon 
jóslatát, amely Németország fizetőképtelenségéről szóltak. Már a nyár 
folyamán olvashatók cikkek40 melyek szerint Németország pénzügyi ösz-
szeomlása gyakorlatilag a küszöbön van és Lloyd George hajlandóságot 
mutat a megbékélő gazdaságpolitika iránt, amit Keynes is képvisel. Hama-

38  Népszava 1921. március 13. 1.
39  Uo. 1921. szeptember 2. 5.
40  Uo. 1922. június 13. 6.
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rosan Németország fizetőképtelensége41 egy válságstáb összehívását tették 
indokolttá, melyre Keynest is meghívták.42 Itt fontos kiemelni, hogy a va-
lutastabilizáció problémájára Keynes már 43korábban felhívta a figyelmet 
és az újjáépítés kérdésköre kapcsán folyóiratot is indított Reconstruction 
of Europe címmel. Az erről szóló cikk ugyanakkor némileg sántít, hiszen 
soraiban Keynesre, mint „oxfordi professzorra” hivatkozik. Bár gyakor-
latilag életének minden fontosabb állomása Cambridge-hoz köti, nem 
pedig Oxfordhoz, való igaz, hogy időnként ott is tartott előadásokat, így az 
alapvetően bulvár jellegű Az Est esetében ezt a fajta tévedést nem vetettem 
a forrásérték rovására, hiszen ennek a füzetszerű folyóiratnak a létét más 
újságcikkek is megemlítik. A Budapesti Hírlap egyik cikkében44 Neubauer 
Ferenc nemzetgyűlési képviselő meg is jegyzi, hogy sajnálatosnak tartja, 
hogy Magyarországról csupán Károlyi Mihály jelentetett meg egy tanul-
mányt, az említett sorozatban (Reconstruction of Europe). Ezt különösen 
annak fényében tartja szomorúnak, hogy még a Balti-államok is több 
önálló munkát küldtek a folyóirat számára, még a csehek egyenesen pro-
pagatív céllal minél több és több, a saját politikájukat szolgáló közleményt 
igyekeztek beküldeni a szerkesztőségbe.

A háborút követően Európa gazdasági helyzetét a még sokáig nem 
sikerült igazán stabilizálni. Németország 1922-es valutaválsága utána, 
hamarosan Anglia is nehéz helyzetbe került. Egy Keynes véleményét köz-
lő cikk alapján, a híres közgazdász szerint 1924-ben az Angliai gazdaság 
elérte a háború utáni mélypontját.45 Ennek oka, hogy amellett, hogy az 
országban hatalmasra szökött a munkanélküliség, a kölcsön-visszafize-
tések terhe nem csökkent, ami finoman szólva is nehéz helyzetbe hozta 
a brit gazdaságot.46 Ennek kapcsán fontos esemény lesz Anglia 1925-ös 

41  Uo. 1922. augusztus 6. 4.
42  Budapesti Hírlap 1922. október 27. 3.
43  Az Est 1922. április 22. 4.
44  Budapesti Hírlap 1923. február 2. 9.
45  Pesti Napló 1924. március 27. 11.
46  Budapesti Hírlap 1925. január 13. 13.
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visszatérése az aranyalapú valutához, aminek Keynes a leghatározottabb 
ellenzője47 volt – 1931-re el is érik, hogy újra megszüntessék – és ami 
rendkívül nehéz helyzetbe hozta a brit gazdaságot. Ezt jól mutatja, hogy a 
kérdés még évekkel később is folyamatosan napirenden van, hiszen hosszú 
távú hitelezési problémákat generált.48

A Keynes recepció 1925 után Magyarországon kicsit visszaesni lát-
szik, hiszen A béke gazdasági következményei című munkájának kézzel 
fogható hatása eddig nem volt. Az 1929-es világválság kirobbanásával ez a 
tendencia megfordul, különösem, ami a szaksajtó befogadását illeti, de az 
már egy másik tanulmány témája.

A Közgazdasági Szemle és a keynesizmus
A két világháború közötti korszakban a magyar közgazdaságtani szaksajtó 
egyértelműen a Közgazdasági Szemle jelentette. Gyakorlatilag minden 
gazdasági témájú konferencia, kötet, tanulmány és teória ebben az újságban 
került kifejtése. Ez alól nem jelentett kivételt Keynes publicisztikája sem. 
A közsajtóhoz hasonlatosan a Szemle is először a békekonferenciákról írt 
kötetén keresztül találkozott a neves cambrigde-i tudós munkásságával.49 
Művének recenzálását az a Bud János vállalta magára, aki 1924-28 között 
a Bethlen kormány pénzügyminiszteri posztját is betöltötte. Bár cikke 
szakmai alapon elemzi a művet, tekintve, hogy az nem tisztán közgazda-
sági célzatú mű, így Bud János is megenged magának néhány szubjektív 
értelmezést, mint például „Jóleső ezt a ténymegállapítást is a győztesek 
táborából hallani (…)”. Kiemeli a cikkben azt is, hogy Keynes helyze-
tértékelése – a fanyar politikus portrék ellenére – nem szubjektív találga-
tásokból, hanem pontos számsorok analitikus megfigyeléséből származik. 
Már ekkor felismeri, hogy Európa valutáris helyzete sérülékeny és hogy 
a gazdasági rendszerek ilyen jellegű rendezése katasztrofális helyzetet 

47  Uo. 1925. május 1. 13.
48  Pesti Napló 1929. november 10. 25.
49  Közgazdasági Szemle 1920. 118−123.
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idézhet elő. Bud János kiemeli azt is, hogy Keynes nemcsak a helyzetet 
ismeri megfelelően, hanem az arra adott válaszai is pontosságot mutatnak: 
„Keynes amilyen őszintén tárja fel a lehetetlen békét, a lerongyolt Európát, 
épp oly határozottan megjelöli az orvoslás módját is.”50

Egyetért a Keynes által leírt következtetésekkel, melyek vezérfonál-
nak azt tartja, hogy a hagyományos nagy gazdasági szervezeteket hosszú 
távon semmilyen módon tönkretenni nem lehet. Kifejezte abbéli reményét 
is, hogy Keynes a jövőben a Magyarországgal kötött békét is elemzés alá 
vegye, de mint tudjuk ez utólag elmaradt. Ezt követően a jó darabig nem 
jelenig meg értékelhető cikk Keynes vonatkozásában. Egy 1925-ös, a 
papírpénz inflációjával kapcsolatban megjelent cikk is csupán pár mondat 
erejéig veszi figyelembe a deflációval kapcsolatban alkotott véleményét.51 
Ez igazolja azt a korábbi feltevésemet is, miszerint a Revision of the Treaty 
című művét a magyar szakma sem gondolta relevánsnak. A magyar szakma 
1927-ben kezdett el igazán Keynes munkásságával foglalkozni, miután az 
MTA ezzel kapcsolatos kutatói pályázatot írt ki a magyar szakma képvise-
lői számára.52

 
Összefoglalás
A vonatkozó szakirodalmak felhasználásával, főleg egy eredeti forrásbázis-
ra támaszkodva kívántam elvégezni a munkát, hogy az ismert köztörténeti 
kereteken belül saját magyarázatokkal értelmezhessem a vizsgált cikkeket. 
A forrásbázis összeállításakor szembesülnöm kellett bizonyos problémák-
kal, többek között elég azt a hosszú folyamatot említenem, ami a kutatásom 
szempontjából irreleváns (információt nem szolgáltató, vagy többször 
ugyanazt a tartalmat visszaadó) cikkek kiszűrését jelentette. Tanulmányom 
egy olyan sajtótörténeti munka, amely egy méltán híres közgazdász gaz-
daságelméleti újításainak befogadását elemezte a két világháború közötti 
50  Uo. 118. 
51  Uo. 1925. 97.
52  Bekker Zsuzsa: A Keynes-recepció sajátosságai a magyar közgazdasági gondolkodásban. 
In: Gondolatok közös javainkról. Budapest 2009. 56.
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Magyarországon. Az okok és összefüggések értelmezéséhez szükséges 
háttértörténeti és köztörténeti keretbe foglaltam a források elemzését, de 
ezeknek tényleges újító ereje nincs. Keynest az elmúlt évtizedekben több 
kitűnő történész és a közgazdász is kutatási témájának, így a vele foglalko-
zó életrajzi és gazdaságtudományi munkákkal polcokat lehetne megtölteni. 
Munkám eredetiségét szándékom szerint a magyar sajtóban kialakult Key-
nes-kép leírásával és változásának rögzítésével kívántam elérni.

A sajtórecepció kiértékelése közben élesen el kell különíteni a társa-
dalom széles rétegeinek szóló és a szakmának szó sajtóorgánumokat. A 
legfontosabb megállapításom ebben a kérdésben, hogy Keynes 1919-ben 
kiadott The Economical Consequences of the Peace című munkája mind 
gazdasági, mind politikai értelemben a lehető leghasznosabb iromány volt 
a magyar társadalom számára. Az általa lefestett cinikus politikus portrék 
kiváló lehetőséget biztosított a „bűnösök” kijelölésére, a gazdasági elemzé-
sek a béke irracionalitását domborították ki, míg a jövőre vonatkozó sötét 
jóslatokkal fenyegetőzni lehetett. Keynes műve ezáltal olyan mértékű po-
zitív nyomot hagyott a magyar sajtóban, amit még a második világháború 
kitörése sem tudott teljesen megtörni. Történt ez annak ellenére, hogy Key-
nes gyakorlatilag nem publikált olyan jellegű munkát, ami kifejezettem a 
trianoni békeszerződéssel vagy bármilyen módon Magyarország gazdasági 
helyzetével foglalkozott volna. 

Tanulmányom legfontosabb megállapítása tehát abban mutatkozik 
meg, miszerint hazánkban volt egy afféle tévképzet azt illetően, hogy Key-
nes mennyire viselte szívén a sorsunkat, hiszen hosszú publicisztikája alatt 
gyakorlatilag egyetlen egyszer sem emelte ki igazán a trianoni szerződés 
felülbírálásának fontosságát. Fontos megemlíteni azt is, hogy a Keynes 
recepció meglehetősen korlátozott, hiszen magyarországi ismeretségét 
gondolatainak egy speciális értelmezése adja, ami igencsak epizodikussá 
teszi a sajtóban való megjelenését. Sőt az 1925-ös évet követően némileg 
a revíziós hangnemű cikkek száma is csökkenni látszik és bár egészen a 
második világháborúig van Keynes recepció a Horthy-korszakban, ami 
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rendkívüli módon színesíthetné a tanulmányomban vázolt képet, mégis 
az 1920-25 közötti időszak vizsgálata a lényegi kérdésekben tökéletesen 
lefedi a két világháború közötti recepció legfontosabb tartalmi elemeit.

Összességében megállapítható, hogy a szaksajtó recepciója nemcsak 
azért tűnik realisztikusabbnak, mivel Keynes publicisztikáját jobban figye-
lembe veszi, hanem – és ez döntő faktor a munkám konklúziójában – mert 
egyáltalán igényt mutat a valós információszerzésre. Bár a köznapi sajtó 
tisztában van a Keynest érintő eseményekkel és változásokkal, mégis az 
látszik kirajzolódni, hogy 1925-ben – sőt meg később a II. világháború 
kirobbanásakor sem módosul döntően ez a „szerep” – az személy marad, 
aki megírta 1919-ben a Párizs környéki békék „vádiratát”.
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Abstract
The Keynes Image in the Hungarian Press in 1919–1925

The title of my study – The Keynes Image in the Hungarian Press in 
1919–1925 – well determines that the main topic of my research located 
somewhere halfway between press history and biography. John Maynard 
Keynes was one of the most famous and influential economists of the twen-
tieth century. Besides his amazing publishing activity in the theoretical 
economy, he was also a prominent figure of the Paris Peace Conference 
in 1919. Because of his function at the Conference and his essays about 
the controversial treaty, he became a well known author far and wide, and 
in Hungary too. The aim of my research to point out that Keynes had a 
quite positive press appearance thanks to his book entitled The Economical 
Consequences of the Peace, and this work had translated to Hungarian 
language soon. From 1920 Keynes became a repeatedly appearing element 
of the revision writings of the Hungarian Press. The main goal of my study 
is to present this process and its progress.

Keywords: Keynes, revision, reception, Hungarian Press, economy
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Végrendelkező társadalmi csoportok Nagylétán 
1932 és 1939 között1

Bevezetés
Az elmúlt egy évben végeztem levéltári kutatásokat Nagylétával kapcso-
latban a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú - Bihar Megyei Levéltárában. 
Elsősorban olyan forrást kerestem, amely leginkább alkalmas társadalom-
történeti elemzésre. Nagyléta település levéltári iratanyagában nagy szám-
ban fellelhetők voltak hagyatéki iratok, melyekből kiderült, hogy számos 
személy után maradt végrendelet. A végrendeletek már alkalmasnak tűntek 
társadalomtörténeti elemzés elvégzésére, hiszen ebben a forrástípusban 
láthattuk leginkább a nagylétai társadalom egykori szereplőit „megszó-
lalni”.  Kutatásom során így elsősorban végrendeleteket vizsgáltam az 
1932 és 1939 közötti időszakra vonatkozóan. Azért esett a választás erre 
az időmetszetre, mert ebből az időszakból maradtak meg koncentráltan a 
végakaratok. Elemzésembe összesen 66 végrendeletet vontam be, ugyanis 
ennyi végakarat maradt fent a derecskei királyi közjegyzőknél.2 

Ebben a tanulmányban elsősorban a nagylétai végrendelkező társadal-
mi csoportok bemutatására fogok koncentrálni, azonban a konkrét elemzés 
kezdete előtt érdemes néhány szót szánni a végrendeletre mint forrástípus-
ra, és a végrendelkezőkkel társadalmi csoport szintjén foglalkozó kutatások 
bemutatására. 

Az általam vizsgált végrendeletek a 20. század első felében keletkeztek, 
csak nemrég váltak kutathatóvá, valószínűleg ez a tényező okozta azt, hogy 
1  Tanulmányom magába foglalja a X. DETHE Hallgatói Konferencián (2017.05.08.) 
Végrendelkező társadalmi csoportok és örökítési módozatok Nagylétán 1932 és 1939 között 
címmel tartott előadásom anyagát, melyet azonban most jelentősen kibővítettem. 
2  1932 előtt a nagylétai végrendeletek őrzése a debreceni királyi közjegyzők feladata volta, 
ennek hatására ezek a végakaratok szétszóródtak a különböző közjegyzői iratok között. 
1932 után a végrendeletek őrzése átkerült a derecskei királyi közjegyzőkhöz, akiknek az 
iratanyagában az egyes végakaratok már három levéltári dobozban megtalálhatóak voltak. 
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erre az időszakra vonatkozón még nem készültek végrendeleti kutatások. 
Güntner Péter vetette fel évekkel korábban azt a lehetőséget, hogy szükség 
lenne a dualizmus kori végrendeletek társadalomtörténeti feldolgozására, 
azonban azt is kijelentette, hogy ezek a végrendeletek a vagyon vagy tár-
gykultúra vizsgálatára már kevésbé alkalmasak.3 Ez minden bizonnyal így 
van, viszont a 20. század elejéről fennmaradt végrendeletekkel kapcsolatban 
az előbbitől eltérő a tapasztalatom; tekintve, hogy ezek a problémák más 
források (például hagyatéki iratok bevonásával) áthidalhatók. Pelle Ferenc 
arról beszélt, hogy a 20. századi végrendeletek már túlságosan egységesek 
formailag. A formalizált szöveg ténylegesen jellemző az általam vizsgált 
végrendeletekre is, viszont a családi kapcsolatok és az örökítés folyamata 
ugyanúgy vizsgálhatók, mint a koraújkori testamentumok esetében. 

 A végrendeleti témában született külföldi kutatások bemutatása helyett 
inkább a hazai szakmunkákra koncentrálok.4 Specifikusan végrendeleti témá-
ra vonatkozóan talán nem lehet azt állítani, hogy könyvtárnyi szakirodalom 
született volna a szerzőktől. A végrendeleteket mint forrásokat a társadalom- 
és gazdaságtörténet-tudomány területén sok esetben felhasználják, viszont 
általában nem ezek állnak az elemzés középpontjában. A végrendelkező 
társadalmi csoportok kutatásáról készült szakmunkák közül három szerzőt 
szeretnék kiemelni, ők a következők: Tárkány Szűcs Ernő, Szende Katalin és 
Mátay Mónika. Tárkány Szűcs Ernő jogtudós és néprajzkutatóként elemezte 
a hódmezővásárhelyi jobbágyoktól fennmaradt 18–19. századi végrendele-
teket.5 Ebben a munkájában főként a korabeli végrendeletek szerkezetéről, 
az egyes vagyontárgyak örökítéséről és a végrendelkezés által alakuló job-
bágy-földesúri viszonyról kaphattunk bővebb képet. Tárkány Szűcs Ernő 
ezen kötete azért is jelentős, mert ez volt az első olyan hazai végrendeleti 
témával foglalkozó munka, amely egy alsó társadalmi réteg végrendelkezési 

3  Güntner Péter: A vagyon kutatásának nominális forrásai. AETAS 15. (2000) [http://epa.
oszk.hu/00800/00861/00014/2000-1-2-13.html, megtekintés 2017. márc. 28.)] 
4  A külföldi szakmunkákkal kapcsolatban Mátay Mónika adott bővebb információkat. Mátay 
Mónika: Historiográfiai viták a testamentumokról. Korall 5. (2004) 248–265. 
5  Tárkány Szűcs Ernő: Vásárhelyi testamentumok. Budapest 1961. 
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szokásaival foglalkozott. A másik két szerző végrendelkezéssel kapcsolatos 
munkái már az ezredforduló után születtek, ezért ezek a legújabb irodalmak 
a témában. Szende Katalin a középkori Sopron, Pozsony és Eperjes testa-
mentumaira fordított figyelmet.6 Ennek eredményeként első alkalommal 
kaphatunk adatokat a korabeli nők helyzetére vonatkozóan7 a végrendeletek 
tükrében. Szende Katalin azonban a végrendelkezők társadalmi megoszlá-
sát a városi lakossághoz viszonyított arány, családi állapot, foglalkozási és 
vagyoni viszonya alapján vizsgálta. A három város esetében Szende Katalin 
arra a következtetésre jutott, hogy leginkább a városi középréteg hagyott 
maga után végrendeletet. Mátay Mónika az 1700 és 1875 között keletkezett 
debreceni végrendeleteket állította elemzése középpontjába. A mintegy ezer 
végrendelet vizsgálatával lehetősége nyílt a tömeges adatgyűjtésre, melynek 
eredményeként a korabeli mentalitást és családon belüli öröklési mintákat8 
tárta fel.9 Mátay Mónika elsősorban a foglalkozási viszonyok vizsgálatából 
vont le következtetéseket a végrendeletet hagyó társadalmi csoportokra 
vonatkozóan. Az említett műveken kívül természetesen számos szakmunka 
készült még a végrendelkezés témájában.10

Ez a tanulmány abban tér el az eddigi végrendeleti témájú szakmun-
káktól, hogy egyfelől nem a hagyományosan vizsgált korokra (koraújkor, 
újkor), hanem az 1930-as évekre vonatkozik, másfelől a városi társadalom 
helyett egy nagyközség társadalmi viszonyai kerültek a vizsgálat homlok-
terébe. Jelen tanulmány feladata bemutatni a helyi társadalom jellegét, a 
vizsgált időszakban végrendelkezők társadalmi csoportjait, illetve feltárni 
azok vagyoni helyzetét, ezzel párhuzamban megállapítani az örökítés mó-

6  Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, 
Pozsonyban és Eperjesen. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 32.) Budapest 
2004. 
7  Mátay Mónika: Halál, akarat, törvény: testamentumok és hagyatéki perek a 18—19. századi 
Debrecenben. Debrecen 2002. 23. 
8  Güntner P.: A vagyon kutatásának i. m.
9  Mátay M.: Halál, akarat i. m.
10  Horváth D. Tamás: Egy mezővárosi iparos a reformkor kezdetén. Steindl Gyula keszthelyi 
rézműves hagyatéka. Agrártörténeti Szemle 35. (1993) 14–38.
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dozatait. További szempont megvizsgálni (amely csoportok esetében ez 
lehetséges) az életkori sajátosságok vagyoni összetételre és örökítésre gya-
korolt hatását. Ezeket a vizsgálandó kérdéseket a végrendelkező társadalmi 
csoportok esetében egy-egy esettanulmányon keresztül próbálom szemlél-
tetni. Mindezekhez az általam vizsgált 1932 és 1939 közötti időszakból 
66 nagylétai végrendelet állt rendelkezésemre, amelyeket igyekeztem más 
forrásokkal kiegészíteni (hagyatéki kimutatások, gazdacímtárak, halotti-, 
születési- és házassági anyakönyvek). 

A helyi társadalom jellege, szerkezete 
A helyi társadalom jellegének bemutatását talán érdemes annak vizsgálatá-
val kezdeni, hogy a nagylétaiak miként viszonyultak a végrendelkezéshez, 
milyen mértékben éltek vele, vették kezükbe a vagyon átadásának lehető-
ségét. Ennek vizsgálatához ismernünk kell, hogy az 1932 és 1939 közötti 
időszakra vonatkozóan az elhunytak közül hányan hagytak végrendeletet, 
következésképp ugyanis megkaphatjuk, hogy a lakosság mekkora arány-
ban élt a végrendelkezés lehetőségével.11 Ehhez a vizsgálathoz szükségem 
volt a halotti anyakönyvi kivonatokra, amelyek viszont nem voltak ön-
magukban vizsgálhatók. Az egyik problémát az jelentette, hogy 1932 és 
1939 között még kerültek be a halotti anyakönyvekbe az első világháború 
idején eltűnt vagy elhalt katonák, akiket ki kellett szűrni a kutatásból, hi-
szen halálozásuk nem a vizsgált 8 évben történt. A másik probléma az volt, 
hogy a halotti anyakönyvekben olyan személyek is szerepeltek, akik még 
kiskorúak voltak és életük során végrendeletet még nem tehettek. Ezeket 
az eseteket szintén kivettem az elemzésből, mivel úgy gondoltam, hogy 
pontosabb képet ad a helyi társadalomról, ha csak azon eseteket vizsgálom, 
amelyekben az egyes személyek már teljes cselekvőképességük birtokában 
végrendelkezhettek. A vizsgálathoz ezért meg kellett állapítani egy korha-
tárt, amelynek betöltésétől a lakosok élhettek „végrendelettevő” jogukkal. 
11  Horváth József: Végrendelkezés Halason (1700–1850). In: Kiskunhalas története 2. 
Tanulmányok Kiskunhalasról a 18–19. századból. Szerk. Ö. Kovács Tibor – Szakál Aurél. 
Kiskunhalas 2001. 497.
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Az 1932 és 1939 között vizsgált időszakban 20 éves volt a legfiatalabb 
örökhagyó, aki élt végrendelkezési jogával, így a helyi példát alapul véve 
ebben az életkorban állapítottam meg azt a korhatárt, amelytől az egyének 
gyakorlatban is végrendelkeztek. Tettem ezt azért, mert a végrendelkező 
20 éves életkora jogilag nem okozott semmiféle nehézséget a végrendelet 
kihirdetésében és végrehajtásában. Ennek mentén a következő táblázatban 
ábrázoltam a vizsgált időszakra vonatkozóan az elhaltak számát és az utá-
nuk maradt végrendeletek százalékos arányát.12

1. táblázat

Év
Összes halotti 
anyakönyvi 
bejegyzés

Tényleges 
halálozási 
szám az adott 
évben

Felnőtt 
korú 
elhaltak

Végren- 
deletek szá-
ma évente

%

1932 118 117 70 4 5,7

1933 104 103 70 13 18,6

1934 81 81 45 4 8,9

1935 113 113 81 12 14,8

1936 104 99 76 16 21,1

1937 100 100 62 10 16,1

1938 98 97 70 9 12,9

1939 106 106 84 14 16,7

Összesen 824 816 558 82 14,7

A végrendeletek eloszlása évente 1932 és 1939 között
Források: Family Search Nagyléta halotti anyakönyvi kivonatok (a továbbiakban: FS 
NHAK)1932–1939.; és Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú – Bihar Megyei Levéltára (a továb-

12  Az összesített adatok között azért szerepel 82 végrendelet, mert voltak olyan személyek, 
akikről a hagyatéki iratokból lehet tudni, hogy hagyott maga után végakaratot, de 
maga a végrendelet nem maradt fenn. A teljes lakosságra vonatkozó végrendeleti arány 
megállapításához szükség volt ezekre a végrendeletekre is.
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biakban: MNL HBML) V. 653/c Megyei városok és községek, Községek Levéltára, Nagyléta 
Nagyközség iratai, Közigazgatási iratok, 10-11-12. cs

A nagylétaiak körében 1932 és 1939 között – számításaim alapján – 
átlagosan az elhaltak 15%-a hagyott maga után végrendeletet. A kapott 
átlagérték alapján megállapíthatjuk, hogy hogyan viszonyult a helyi tár-
sadalom a végrendelkezéshez. A 15%-os végrendelkezési átlag korlátozott 
mértékben, de összehasonlítható egy 1904-ben készült országos felmérés13 
adataival, melyben többek között azt vizsgálták, hogy a lakosság hány 
százaléka hagyott maga után végrendeletet elhalálozását megelőzően. A 
felmérés eredményei alapján, ha az országos összesítést nézzük, a lakosság 
9,3%-a hagyott hátra végrendeletet.14 A különböző vármegyékre lebontva a 
végrendelkezés aránya sok esetben eltért ettől az országos értéktől, viszont 
Bihar vármegyében az átlagnak megfelelően alakult (10% volt az arány).15 
Mint láthatjuk a századelőn tapasztalt megyei értékhez képest nem sok-
ban tér el az 1930-as évekre vonatkozó nagylétai végrendelkezési arány. 
Azt azonban meg kell említeni, hogy ebbe a bihari 10%-os eredménybe 
beleszámították a Nagyvárad és környékén, valamint a járásközpontokban 
keletkezett végrendeleteket is, mely helyeken polgáriasultabb gondolkodás 
feltételezhető, ezek egyben megemelhették a teljes megyére vonatkozó 
végrendeletek számát, arányát. Nagyléta a századelőn még nem volt járás-
központ, így talán valamivel a megyei átlag alatt alakulhatott a végrende-
letek aránya, bár e kérdés megbízható megválaszolása további kutatásokat 
igényel. Ennek tükrében a két világháború közötti időszakra vonatkozóan 
a 15%-os végrendeleti arány a századelőhöz mérten valamelyest maga-

13  Az 1904-es felmérés Baross János országgyűlési képviselő kezdeményezésére készült, 
mely anyag specifikusan a parasztság öröklési szokásairól tájékoztat. A kutatás egy új polgári 
törvénykönyv előkészítését próbálta megalapozni. Baross János a felmérést egy 28 pontból 
álló kérdőív összeállításával kezdte, melynek első két kérdése vonatkozott a végrendelkezésre. 
Bognár Szabina: Öröklési jog gyakorlatának vizsgálata a századfordulón. Korall 3. (2002) 
173–192.
14  Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. 2. kiadás. Budapest é. n. [2003]. 729.
15  Baross János: Részleges jelentés az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által a magyar 
parasztbirtokok öröklési módjára vonatkozólag elrendelt adatgyűjtés eredményeiről. Budapest 
1905. 13.
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sabbnak tekinthető. Azt, hogy milyen arányban hagytak végrendeletet a 
nagylétaiak a századelőn egy másik szempont alapján is megvizsgálhatjuk. 
Baross János felmérése felvetette azt a lehetőséget, hogy összefüggés van 
az írni-olvasni tudás és a hagyott végrendeletek száma között.16 A négylatai 
társadalom esetében az 1880 és 1941 között készült népszámlálási adatok-
ból lehet következtetni az írni-olvasni tudás arányára. Ezeket az adatokat 
az alábbi táblázatban foglaltam össze.17

2. táblázat

Év Lakosság-
szám

Írni-
olvasni 
tudók száma

6 éven 
aluliak 
száma

Koránál 
fogva 
írni-
olvasni 
képes 
lehetne

Írni-
olvasni 
tudók %-os 
megoszlása

1880 5886 2217 n. a. n. a.
38–45 kö-
zött

1900 6120 3538 944 5126 69,0

1910 6313 3969 1002 5311 74,7

1920 6343 4383 645 5698 76,9

1930 6944 5053 947 5997 84,3

1941 6586 5745 726 5860 98,0

Az írni-olvasni tudók száma %-ban kifejezve

16  Tárkány Szűcs Ernő: Jogi népszokások parasztságunk öröklési rendjében (1700–1945). 
Agrártörténeti Szemle 22. (1980) 285.
17  Az 1880-as 38%-os írni-olvasni tudás aránya torz adat, mivel ebben a népszámlálásban 
még nem tüntették fel a lakosság korcsoportonkénti megoszlását. Megpróbáltam becsléssel 
pontosítani, hogy mennyi lehetett a valós arány, amit úgy adtam meg, hogy a népszámlálásokból 
a legnagyobb 6 éven aluli lakosságszámot vettem alapul. Mint a táblázatból kiderül a 
legnagyobb 6 éven aluli lakosságszám az 1910-es népszámláláshoz köthető 1002-es érték. Az 
1880-as lakosságszámból kivontam az 1002-es értéket. A kapott szám, valamint az 1880-as 
írni-olvasni tudók értéke között számoltam százalékos arányt, így 45% körüli eredmény jött 
ki, mely bár nem pontos, de talán közelebb állt a valósághoz. Az 1890-es népszámlás adatai 
azért nem szerepelnek a táblázatban, mert a községekre vonatkozóan nem találtam adatokat.
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Források: A Magyar Korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlás főbb 
eredményei megyék és községek szerint részletezve. II. k. 1882. 66.; Magyar Statisztikai 
Közlemények. Új Sorozat (a továbbiakban: MSK ÚS). 1. k. 1902. 204–205.; 42. k. 1912. 
294–295.; 69. k. 1923. 118–119.; 83. k. 1932. 154–155.; és Az 1941. évi népszámlálás. De-
mográfiai adatok községek szerint. 2. k. 1976. 222–223. 

Mint látható a településen az írni-olvasni tudás aránya folyamatosan nö-
vekedett 1880 és 1941 között, emellett a végrendelkezők körülbelül 90%-a 
az írástudókhoz tartozott. Az 1880-as írni-olvasni tudásra vonatkozóan egy 
kalkulált értéket tudtam megadni, amely 38–45% közé esik. Az 1930-as 
évekre vonatkozóan az általam vizsgált végrendelkezők általában 60 éves 
koruk felett életek végrendelkezési jogukkal, vagyis ők 1880-ra már nagy 
valószínűséggel átestek az elemi iskolai oktatáson. Ebből következően pá-
rosíthatjuk a 38–45% közötti írni-olvasni tudásra vonatkozó arányt a 15%-
os végrendelkezési aránnyal. Feltételezhetően az 1880-as adattól a korábbi 
évtizedekben még alacsonyabb volt az írni-olvasni tudás aránya a települé-
sen, ezért valószínűleg az 1904-es bihari 10%-os végrendelkezési aránytól 
a nagylétai mutató valóban elmaradhatott. Pelle Ferenc szerint a századelő 
adataihoz képest az első világháború időszakára már több örökhagyó hunyt 
el úgy, hogy maradt utána végakarat, ami elsősorban a frontokon harcoló 
katonák létbizonytalanságának volt köszönhető, majd a „nagy háborút” 
követően általánosabb gyakorlattá vált a végrendelkezés.18 Összességében 
a századelőhöz képest az 1930-as évekre a nagylétaiak végrendelkezési 
aránya növekedhetett, vagyis egy olyan helyi társadalommal van dolgunk, 
amely egyre gyakrabban élt végrendelkezési jogával. Ezt szem előtt tartva 
foghatunk hozzá a társadalom egyes rétegeinek bemutatásához. 

Annak megállapításához, hogy milyen társadalmi réteg hagyott vég-
rendeletet 1932 és 1939 között Nagylétán előbb meg kell ismernünk egy 
kicsit közelebbről a helyi társadalmat. Ezt legkönnyebben az 1930-as nép-
számlálás foglalkozásokra vonatkozó adatai alapján tehetjük meg, mivel 
ez az adathalmaz áll a legközelebb a vizsgált időszakhoz. A foglalkozási 
adatokból megtudhatjuk, hogy a kereső népesség között leginkább a me-

18  Pelle Ferenc: XIX. és XX. századi kevermesi végrendeletek. Békési Élet 11. (1976) 474.
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zőgazdaságból élők voltak túlsúlyban, hiszen a 3163 kereső közül 2444-en 
ebben a szektorban találták meg megélhetésük forrását.19 Ezen foglalkozási 
adatokból kijelenthető, hogy Nagylétán zömében agrártársadalommal van 
dolgunk, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy az adott időszakban 
hiányzott volna a településről az iparos, a kereskedő vagy az értelmiségi 
réteg. Tény viszont, hogy az általam vizsgált 66 végrendelkező közül 65 
az agrártársadalomhoz tartozott, ezért adódik a kérdés, hogy miért csak 
az agrárrétegtől maradtak fent végrendeletek.20 Mielőtt ennek megválaszo-
lásához hozzá kezdenénk érdemes kitérni arra, hogy a vizsgált időszakra 
kapott 15%-os végrendelkezési arány gyakorlatilag csak az agrártársada-
lomra vonatkozik, hiszen egy kivételtől eltekintve minden végrendelkező 
ehhez a társadalmi csoporthoz tartozott. 

Végrendeletet nem hagyó társadalmi csoportok 
Nagyléta esetében a legszélesebb társadalmi réteg az agrártársadalom volt, 
így kézenfekvőnek tűnik, hogy a legnépesebb társadalmi csoport hagyta 
a legtöbb végrendeletet, ez azonban még nem magyarázza a majdnem 
kizárólagosságot. Az okot inkább az iparos, a kereskedő és az értelmiségi 
rétegnél kell keresni. Ezen társadalmi csoportok hiányának egy lehetséges 
magyarázata lehet a végrendelet megtételének ideje. Az általam vizsgált 66 
végrendelkező közül 56-an 60 éves kor fölött döntöttek úgy, hogy végren-
deletet tesz, erre az életszakaszra már az iparral, kereskedelemmel foglal-
kozók is szerezhettek földtulajdont. Ezáltal előfordulhatott, hogy idősebb 
korukra megbújva a földművesek között nem látjuk, hogy mi volt ezeknek 
a személyeknek az eredeti foglalkozása.21 A két világháború közötti idő-
szakban is jellemző volt az agrártársadalomra, hogy központi szerepe volt 

19  MSK ÚS 86. k. 1934. 44–45.
20  A vizsgálatba csak a fennmaradt végrendeleteket vontam be, viszont azon végrendelkezők 
között, akiknek 1932 és 1939 között nem maradt meg a végrendelete találunk egy bádogost 
és egy cipészt, ez azonban arányaiban nem bontja meg a kialakult foglalkozási struktúrát a 
végrendelkezők között.
21  Benda Gyula: Zsellérből polgár – Társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely 
társadalma, 1740–1849. H.é.n. [2008] 229.



145

VÉGRENDELKEZŐ TÁRSADALMI CSOPORTOK NAGYLÉTÁN

a megélhetés terén az ingatlantulajdonnak, ezen belül is a földtulajdonnak. 
Sok esetben a földingatlan-szerzés jelentette az általános mobilitási utat.22 
A birtokszerzés egyfajta elismertséget jelenthetett az iparosokra és keres-
kedőkre nézve is a helyi társadalomban. Több családban előfordult, hogy 
a családtagok nem tisztán egy társadalmi csoporthoz tartoztak, hanem volt 
közöttük például mezőgazdaságból élő és iparos is, így a családon belül 
is lehetett példa a földingatlan megszerzésére. A kereskedők és iparosok 
rétegeinek vizsgálatára forrásként szolgálnak az 1924-ben és 1931-ben 
kiadott kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtárak, melyekben ezen 
csoportok tagjai név szerint is fel vannak tüntetve. Az 1924-es kötetben 
látható, hogy a leggyakrabban 10 kat. holdon felüli földbirtokkal rendel-
kező családok – úgymint a Papp, a Suta, a Vida, a Holló, a Fehér vagy 
a Tarján nevek – az iparosok között is felbukkannak, de végrendeletek e 
családok nem földműves tagjaitól sem maradtak fenn.23 Erre a problémára 
több válasz is adható. Az egyik, hogy a birtokaprózódás elkerülése érdeké-
ben azon földműveléssel foglalkozó családokban, ahol a birtok mérete nem 
tette lehetővé, hogy minden gyermek földet kapjon örökségbe, az utódok 
más foglalkozás után néztek. Az 1930-as népszámlálás a birtokviszonyokra 
vonatkozóan is szolgáltat adatokat, e szerint a birtokosok 63%-a 10 kat. 
holdon aluli földbirtokkal rendelkező gazda volt.24 Hasonló birtokstruktúra 
tapasztalható az 1930-as években a kataszteri birtokívek alapján is. Ezek 
az adatok alátámasztják, hogy a 10 kat. holdon aluli földdel rendelkező 
gazdák esetében már valóban probléma lehetett az ingatlan továbbörökí-
tése, ezért valószínűleg a gyermekek egy részének más foglalkozás után 
kellett néznie. Egy másik lehetőség lehet, hogy ezekben a családokban az 
iskolázottabb fiatal generáció mobilitási útként magától más szakmát vá-
lasztott. Ebben a két esetben feltételezhető, hogy más ingatlantulajdonnal 
22  Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig. 2. kiadás. Budapest 2003. 315–316. 
23  Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. (a továbbiakban MKIMC) 
Budapest 1924. 1141.; MKIMC. Budapest 1931. 97.
24  1930-ban több mint 100 kat. holddal 6-an rendelkeztek, 10-100 kat. hold között 225, míg 
10 kat. hold alatti földtulajdonnal 593 földbirtokos rendelkezett. MSK ÚS 86. k. 1934. 166.
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(háztulajdonon kívül25) az egyének nem rendelkeztek, így nem volt olyan 
vagyontárgyuk, amelyről végrendelkezhettek volna. A kereskedők és iparo-
sok esetében felmerül még az a lehetőség is, mely szerint ezen rétegek egy 
része csak időszakosan tartózkodott Nagylétán, ha hagytak is végrendeletet 
azt nem ezen a településen tették. Például Kence János csizmadia 1924-ben 
még Nagylétán élt, viszont 1931-ben már nem szerepelt a kereskedelmi, 
ipari és mezőgazdasági címtár összefoglalójában.  További lehetőségként 
számba kell venni azt a helyzetet is, hogy ezek egykés családok voltak, így 
feleslegessé vált a végrendelet. 

Az agrártársadalom szerkezete
Nagylétán a végrendelkező társadalmi csoport jellemzően az agrártár-
sadalom volt, viszont ezt a réteget sem szabad egységesen kezelni. Az 
agrártársadalom belső csoportjainak megállapításával a végrendelkezőkre 
jellemző sajátosságok is kidomborodnak csoportszinten. Az agrártársada-
lom belső tagolásának elvégzése során az egyik alapvető elv a földbirtok 
nagysága, azonban ezt ki kell egészíteni más szempontokkal is, például az 
adott földterület minősége, az igaerő száma, valamint a gazdálkodás kül- és 
belterjességének foka.26 

Az agrártársadalom belső tagolására már születtek megoldások Gunst 
Péter és Timár Lajos tollából, viszont azok a beosztások nem vehetők át 
teljes egészében a most tárgyalt helyi társadalomra nézve.27 Nagyléta eseté-
ben a teljes helyi agrártársadalom belső tagolására vonatkozóan az 1930-as 
25  A végrendelkezők között előfordult, hogy nem csak Nagylétán volt ház vagy földbirtok 
tulajdonuk, hanem a környező településeken is, például Kokadon vagy Vértesen, ám ez 
nem volt tömegesen tapasztalható. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban Horváth József adott 
egy rövidebb áttekintést a 17. századi Győrrel kapcsolatban. Horváth József: A győri 
végrendelkezők vidéki kapcsolatai a XVII. század első felében. (Adalékok a korabeli Győr 
vonzáskörzetének vizsgálatához.) In: A Dunántúl településtörténete IX. Város – mezőváros – 
városiasodás. Szerk. Solymosi László – Somfai Balázs. Veszprém 1992. 294.
26  Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete i. m. 308–309. 
27  Gunst Péter: A magyar agrártársadalom 1919 –1945 között. In: A magyar agrártársadalom 
a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk. Uő. Budapest 1998. 232–248. Vö. Timár 
Lajos: Vidéki városlakók. Debrecen társadalma 1920–1944. (Mikrotörténelem 6.) Budapest 
1993. 121–141.
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népszámlálás foglalkozási adataiban közölt birtokviszonyokból kaphatunk 
információkat. A birtokkategóriák megállapítására ettől a népszámlálástól 
mind Gunst Péter, mind Tímár Lajos eltérő struktúrát alkalmazott, utóbbi 
szerző Debrecenre vonatkozóan alakította ki az agrártársadalmi csoporto-
kat, ezért ezt a felosztást nem lehet Nagylétára vonatkoztatni. Gunst Péter 
struktúráját azért nem tudtam teljes mértékben alapul venni, mert bár az 
egyes agrártársadalmi csoportok az országos adatokhoz hasonlóan alakul-
tak Nagylétán is, viszont véleményem szerint helyi szinten ezek a kate-
góriák más csoportokat jelölnek. Nagylétán az 1930-as években, például 
hiányzott az országos értelemben vett középbirtokosi réteg, vagyis a 200 
vagy annál több kat. holddal rendelkezők csoportja. Ennek a csoportnak a 
hiánya alapján azt mondhatnánk, hogy a vizsgált település esetében nem 
volt jelen a földtulajdonosok felső rétege. Azonban az 1935-ös gazdacímtár 
alapján voltak olyan személyek, akik 100 kat. holdon felüli birtokkal ren-
delkeztek, ezt a csoportot helyi szinten középbirtokosi rétegnek neveztem 
el, mivel ez a csoport nevezhető leginkább Nagylétán a földtulajdonosok 
felső rétegének. A középbirtokosi réteg ilyen formában való meghatáro-
zását az indokolta, hogy az élesen elvált a gazdagparaszti csoporttól. A 
középbirtokosi réteg helyi szinten azt is jelentette, hogy az belecsúszott az 
agrártársadalom csoportjába és annak felső rétegét alkotta. Ha az agrártár-
sadalom felső rétege helyi szinten alacsonyabb birtokkategóriába tolódott, 
akkor az alsóbb csoportok is más felosztást kaphatnak. 

A helyi agrártársadalom belső csoportjainak kialakításánál nálam is 
alapvető szempontnak számított az a tény, hogy ki mekkora földbirtokon 
gazdálkodik. Ennek meghatározására az 1930-as népszámlálás birtok-
viszonyokra vonatkozó adatait vettem alapul, e mentén alakultak ki a 
főbb csoportok. Az egyes kategóriákba nem a teljes népességet, hanem a 
népszámlálásban megadott keresőket soroltam be az alábbi diagrammon 
látható módon. 
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1. ábra

A mezőgazdasági keresők százalékos megoszlása 
birtokkategóriánként 1930-ban

Forrás: MSK ÚS 86. k. 1934. 166. (Saját számítás)

Ezek a birtokkategóriák azonban nem önmagukban adták az agrártár-
sadalom belső rétegeit, ezért szükség volt néhány összevonásra. A diagram-
mon látható birtok nélküli mezőgazdasági keresőket és az egyéb kategóriát 
összevontam, ennek alapja az volt, hogy egyik csoport sem rendelkezett 
földtulajdonnal, így közös elnevezésük a földnélküli parasztok csoportja 
lett. Az 1 kat. holdon aluli csoportot kisbirtokos napszámos, míg az 1–10 
kat. holdas birtokosokat kisbirtokos parasztok csoportjának neveztem el. 
Az 1 kat. holdon aluli és az 1–10 kat. hold földbirtokkal rendelkezőket 
azért nem vettem egy kategóriába, mert mind a végrendeletekben megjele-
nő örökítés terén, mind a vagyon összetételét tekintve voltak különbségek 
a két csoport között, valamint az 1930-as népszámlálás is külön kezelte 
ezeket a rétegeket. A 10–50 kat. hold közötti birtokosokat középparaszti 
rétegnek neveztem el. Ezzel a csoporttal kapcsolatban meg kell említeni 
egy módszertani problémát, ugyanis ezt a csoportot ketté lehetne választani 
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egy 10–20, illetve egy 20–50 hold közötti kategóriára. Gunst Péter a két 
világháború közötti agrártársadalom vizsgálata során a 10–50 hold közötti 
birtokosokat a 20 holdas határ mentén elválasztotta egymástól28, melyet 
Gyáni Gábor is helyeselt, abban az esetben, ha az egyes birtokos csopor-
tokra használt fogalmak meghatározásánál alapvető szempontnak vesszük 
a családi élőmunka felhasználását. Azért 20 hold körül alakult ki a családi 
gazdaságok felső határa, mert ez volt az a birtoknagyság, amely alatt a csa-
ládtagok munkaereje valóbban elegendőnek bizonyult a gazdálkodáshoz. A 
20 holdas birtoknagyság fölött már gyakrabban foglalkoztattak idegeneket, 
napszámosokat a birtokon.29 Az 1930-as népszámlálás a 10–50 holdas 
birtokkategóriát nem osztotta két külön csoportra, ezért Nagyléta eseté-
ben ennek a birtokkategóriának a szétválasztása még további kutatásokat 
igényel (emellett helyi szinten nem is biztos, hogy 20 hold körül alakulna a 
választóvonal a családi gazdaság felső határát illetően). A népszámlálásban 
az 50–100 hold közötti földbirtokosokat a gazdagparaszti, míg a 100 hold 
feletti földtulajdonnal rendelkezőket a középbirtokosi rétegként határoz-
tam meg. Fontos azonban megemlíteni, hogy ezek a kialakított kategóriák 
csak a helyi mezőgazdaságból élő rétegre értelmezhetők. 

Végrendelkező agrártársadalmi csoportok 
Az agrártársadalom imént kialakított belső csoportjaiba már besorolhatók 
a végrendelkezők is. A végrendelkezők ezekbe a csoportokba való beso-
rolásakor figyelembe vettem a vagyoni helyzetet is. A végrendelkezők – 
ahogyan az a 2. diagramból is látható – az agrártársadalomnak csak az első 
négy csoportját fedték le,30 az iparosok, kereskedők, valamint az értelmiség 
rétegéhez hasonlóan a gazdagparasztok és a középbirtokosok is hiányoztak 
a végakarattal élők közül. 

28  Gunst P.: A magyar agrártársadalom i. m. 244.
29  Gyáni G. – Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete i. m. 307.
30  A földnélküli parasztokhoz 8, a kisbirtokos napszámosokhoz 7, a kisbirtokos parasztokhoz 
30, míg a középparasztokhoz 20 személy tartozott, ezek alapján 65 végrendelkező tartozott az 
agrártársadalomhoz. (Saját számítás.) 
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2. ábra

A végrendelkezők eloszlása az agrártársadalmon belül
Forrás: MNL HBML V. 653/c. 10-11-12. cs.

A középbirtokos rétegre vonatkozóan a különböző gazdacímtárakban 
találunk adatokat, amelyek alapján elmondható, hogy ennek a csoportnak a 
jelentős része nem élt a településen. A klasszikus 1000 holdon felüli földdel 
rendelkező nagybirtokos réteggel a társadalmi csoportok meghatározása-
kor azért nem foglalkoztam, mert az az 1930-as évekre „kikopott” a tele-
pülésről. A legnagyobb földtulajdonnal rendelkező birtokos 1935-ben gr. 
Keglevich Istvánné volt, aki 735 kat. holddal rendelkezett, és Budapesten 
élt. Az utána következő 6 középbirtokos 100–200 hold közötti tulajdonnal 
rendelkező gazda volt, akik közül 4-en nem éltek Nagylétán.31 Azok ese-

31  Ilyen középbirtokos volt például a Debrecenben élő Grósz Jenő (105 hold) vagy a nagykőrösi 
Izsó Imre, aki az 1925-ös gazdacímtárban még, mint nagybirtokos volt feltűntetve Székely 
Lászlóval közösen birtokolt 1153 hold tulajdonosaként. Rajtuk kívül még két középbirtokost 
kell megemlíteni, az egyik vitéz Hadnagy Domokos budapesti lakos és Lédig Dezső, aki a 
Nagylétával szomszédos Vértesen élt 1935-ben. Központi Statisztikai Hivatal: Magyarország 
földbirtokosai és földbérlői. Gazdacímtár a 100 kat. holdas és ennél nagyobb birtokok és 
földbérletek az 1925. év adatok alapján. Budapest 1925. 58.; Központi Statisztikai Hivatal: 
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tében, akik nem Nagylétán éltek, természetesen nem várható, hogy ezen a 
településen hagyjanak végrendeletet. A 100 kat. holdon felüli középbirto-
kosok azon része esetében, akik Nagylétán éltek valószínűleg azért nem 
maradt végrendelet, mert az örökösök között törvényi örökléssel is meg 
tudták osztani a birtokot, vagyis nem szorultak rá arra, hogy végakarattal 
kiemeljenek valakit az örökösök közül. A gazdagparaszti rétegre vonatko-
zóan is az előzőhöz hasonló válasz adható.

A négy végrendelkező társadalmi csoport vagyoni szempontból való 
elemzését a földnélküliek csoportjával kezdem. Ha csak a végrendelkezők 
társadalmi megoszlását nézzük, akkor látható, hogy a földnélküliek rétege 
volt a legszűkebb, viszont, ha az egész mezőgazdaságból élő társadalmat 
vesszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a legszélesebb agrárkereső réteggel 
van dolgunk. A kétféle nézet közötti különbség abból adódhat, hogy a föld-
nélküli rétegnek kevésbé voltak olyan vagyontárgyai, amelyeket végrende-
letileg tudott volna örökíteni. A földnélküli végrendelkezők közül többek 
között Nyak Mária végrendelete szolgál példaként a réteg vagyoni viszo-
nyainak bemutatására. Nyak Mária 1932 novemberében tett végrendeletet, 
ekkor cselekvő vagyonát Nagyléta-Cserekertben lévő háza alkotta, mely-
nek forgalmi értéke 300 pengő volt. Ebben az agrártársadalmi csoportban a 
végrendelkezők között a házvagyon értéke átlagosan 300 és 800 pengő kö-
zött mozgott, emellett az ingatlan fajtája több esetben csak „felülépítmény-
ként” volt megjelölve. Nyak Mária ingatlanvagyona tehát jól illeszkedik a 
földnélküli csoport átlagos vagyoni viszonyaihoz. A földnélküliek végren-
deletében a csekély ingatlanvagyon ellenére ennek a vagyontípusnak az 
örökítését találjuk meg a leggyakrabban. Az ingatlanvagyon itt elsősorban 
háztulajdont jelentett, ilyen típusú vagyontárggyal többen is rendelkeztek 
a földnélküli végrendelkezők közül. Ennek a csoportnak saját földbirtoka 
nem volt, így a fő megélhetési forrást a napszámos munka jelenthette szá-
mára. A keresők körében a napszámos bérből származó jövedelem volt az 

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Gazdacímtár a 100 kat. holdas és ennél nagyobb 
birtokok és földbérletek az 1935. év adatok alapján. Budapest 1937. 
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egyik legalacsonyabb átlagjövedelem a két világháború közötti időszakban. 
Bérük naponta körülbelül 2,1 pengő körül alakult és évente az összjövedel-
mük nagyjából 180–200 pengő között mozgott, bár ez országrészenként 
változhatott. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a napszámosok 
munkája az idénymunkákhoz kötődött, vagyis nem jelentett egész éven át 
tartó foglalkoztatást.32 Az említett adatok országos adatokat takarnak, nem 
specifikusan Nagylétára vonatkoznak, de lehetséges kontextust teremt az 
értelmezéshez. A jövedelmi viszonyokból látható, hogy ennek a rétegnek a 
kereseti lehetőségei igen korlátozottak voltak, ingatlanvásárlásra kevésbé 
volt esélye, ami egyben behatárolta azt is, hogy egyáltalán milyen vagyon-
tárgyakról tudott végrendelkezni. Nyak Mária édesapja Nyak Demeter 
volt, aki lánya végrendelkezése idején már nem élt, így valószínűleg a 
házvagyon nem szerzett, hanem örökölt tulajdon volt. Nyak Mária Szűcs 
Jánossal kötött házasságot, a frigyből született egy gyermek, akit Irmának 
neveztek. Irma édesanyja végrendelkezése idején 5 éves volt, tehát kis-
korúnak számított. A végrendelet szövegéből kiderül, hogy az örökhagyó 
férjére hagyta vagyonát. „A házat és az általunk használt beltelket hagyom 
férjemnek Szűcs Jánosnak és ha a kislányom Irmus elhal, úgy az a terület 
és ház szálljon (…) testvéremre Nyak Györgyre.”33 Ebben az esetben tehát 
egy örökös kapta meg az összes vagyontárgyat. A földnélküliek vagyoni 
helyzetüket tekintve láthatóan nem voltak abban a helyzetben, hogy több 
örököst is részesítsenek ingatlanjaik tulajdonjogából, mivel az csak egy 
családtag egzisztenciális emelkedésére volt elegendő. Ez a tényező alakít-
hatta ki azt az örökítési gyakorlatot a földnélküli végrendelkezők körében, 
hogy összes vagyontárgyaikat általában egy kiválasztott örökösnek adták 
át. Ez az örökös a családi viszonyoktól függően lehetett valamely gyermek, 
házastárs vagy oldalági rokon. Nyak Mária halála 1932 decemberében kö-
vetkezett be, ekkor fennmaradó szenvedő vagyona 60 pengős gyógyítási- 
és 120 pengős temetési költségből állt. Nyak Mária halála előtt 5 évig beteg 
32  Gunst P.: A magyar agrártársadalom i. m. 250.
33  MNL HBML, VII. 167. 1. d. Szűcs Jánosné Nyak Mária végrendelete, 1932. november 
dereka 
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volt, a 60 pengős gyógyítási költséget ez eredményezte. A fennmaradó 
szenvedő vagyon következtében felesége utolsó akaratát a férj nem tudta 
végrehajtani. Az összesen 180 pengős költséget csak a ház eladási árából 
tudta volna kifizetni, így Szűcs János végül visszautasította a hagyatékot. A 
ház tulajdonjoga ezzel az örökhagyó testvérét, Nyak Györgyöt illette volna 
meg, aki azonban nem jelentkezett érte, ezért az 1935-ben a magyar királyi 
államkincstár kezelésébe került.

A nagylétai végrendelkezőkre jellemző másik három társadalmi cso-
portnak, mind egzisztenciális, mind anyagi szempontból jobbak voltak a 
lehetőségei a földnélküliekhez képest. A kisbirtokos napszámos csoportból 
özvegy Balk Gáborné Pántya Juliánna esetét hoztam példaként, aki 89 
évesen, 1933 tavaszán tette meg végakaratát. Az előző esethez képest most 
is megfigyelhető, hogy a végrendelkezőnek volt háztulajdona, azonban 
Pántya Juliánna mintegy 800 négyszögöl szőlőfölddel is rendelkezett. A 
végrendelkező kisbirtokos napszámosok vagyontárgyai közé minden eset-
ben tartozott különböző méretű szőlőbirtok, emellett néhány esetben ház 
vagy szántó is tartozott az ingatlantulajdonba. Minden olyan kisbirtokos 
napszámosnál, ahol ez vizsgálható, a szőlőbirtok forgalmi értéke 200 pen-
gő körül alakult; függetlenül attól, hogy az hány négyszögölet tett ki. Ez a 
200 pengős értékű szőlőtulajdon, ami kimutatható a kisbirtokos napszámos 
réteg körében, arra utal, hogy törekedtek szőlőföld kialakítására, ami fel-
veti, hogy nemcsak a megélhetés diverzifikációjáról van ez esetben szó, 
hanem arról is, hogy a szőlőbirtok egyben presztízs is volt, ami kedvezően 
hathatott a tulajdonos helyi társadalomban elfoglalt pozíciójára, annak 
megítélésére. A szőlőföldek a település északi határában terültek el, ahol 
a talaj rosszabb minőségű volt, szemben a szántóföldekkel.34 Ezért is ala-
kulhatott úgy, hogy a szőlő olcsóbb volt a szántóföldnél. Az ingatlanárak 
közötti különbségek érzékeltetésére példaként szolgál özvegy Balk Gá-
borné Pántya Juliánna vagyoni helyzete, akinek a 814 négyszögöl méretű 
34  Nagylétán három kertségben körülbelül 823 hold területű földbirtokon foglalkoztak 
szőlőműveléssel. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár, Dokumentációs Gyűjtemény, 
Közigazgatási tájékoztató adatlapok, Nagyléta, 1925. 8/A. St-563.
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szőlőjének forgalmi értéke alig 200 pengő volt 1936-ban,35 míg Vida Lajos 
2428 négyszögöl területű szántóföldje 1200 pengőt ért. Ha ebből kiszá-
moljuk, hogy 800 négyszögöl szántó mennyibe került, akkor 395 pengő 
körüli összeget kapunk, vagyis majdnem dupláját a hasonló területű szőlő 
árának.36 Debrecenben 1929 és 1932 között a földek átlagos holdankénti 
értéke 785 pengőről 486 pengőre esett vissza.37 Ez a visszaesés a gazdasági 
válság következménye volt, ami valószínűleg hatással lehetett a nagylétai 
földárak alakulására is. Botos Józsefné Sipos Margit 1931. év végi vég-
rendelete arról tanúskodik, hogy valóban előfordult olyan alkalom, amikor 
egy kisbirtokos napszámos házaspár szőlőbirtokot vásárolt magának. „Tu-
lajdonomat képezi Nagyléta községben a Zöldfa ucca 36.a házszám alatti 
beltelkes ház fele része és ugyancsak Nagylétai u.n. Kossuth kertben lévő 
kb. 1200 négyszögöl szőlő fele része. Ezen ingatlanokat férjemmel Botos 
József nagylétai lakossal szereztük.”38 Ebben az esetben a vásárolt ház és 
szőlőbirtok egzisztenciális emelkedést is vonhatott maga után, és éppen 
ezért láthatjuk a végrendelkezőt a kisbirtokos napszámos rétegben. Pántya 
Juliánnának három gyermeke volt, közülük ketten a végrendelkezés idején 
még éltek, míg az elhalt gyermek után maradt egy unoka. A gyermekek 
közül Balk János élt Nagylétán, míg Balk György és az örökhagyó unokája 
Major Antal Nagyváradon. Pántya Juliánna végrendeletében Balk Jánost 
és feleségét, Áron Helénát nevezte meg örökösének, ennek közvetlen oka 
lehetett, hogy ők voltak napi kapcsolatban a végrendelkezővel.39 Az örökí-
tési stratégiát illetően nem tapasztalunk jelentős változást a földnélküli cso-
porthoz képest, többségében itt is egy örökösnek adták át a végrendelkezők 
az összes vagyontárgyat. Pántya Juliánna végrendeletében megfogalmazott 
öröklési rendet az örökösök az előző esethez képest itt sem hajtották végre, 

35  MNL HBML, V. 653/c. 11. cs. özvegy Balk Gáborné Pántya Juliánna hagyatéki kimutatása, 
1936. 12. 23.
36  MNL HBML, V. 653/c. 11. cs. Vida József hagyatéki kimutatása, 1937. 05. 15.
37  Tímár L.: Vidéki városlakók i. m. 119.
38  MNL HBML, VII. 167. 1. d. Botos Józsefné Sipos Margit végrendelete, 1931. 12. 02.
39  MNL HBML, VII. 167. 2. d. Balk Gáborné Pántya Juliánna végrendelete, 1933.03.07.
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bár túl sokat nem változtattak rajta. Áron Heléna lemondott öröklési jogá-
ról, míg Balk János egyezséget között Balk Györggyel és Major Antallal 
a vagyon felosztásáról. Ez alapján Balk János örökölte ugyan az összes 
ingatlanvagyont, ezért viszont Balk Görgy és Major Antal kapott 200–200 
pengőt kompenzáció képpen. Pántya Juliánna összes ingatlanvagyonának 
forgalmi értéke 600 pengőt tett ki, összességében kijelenthető, hogy a leg-
idősebb fiú az egyességgel megvásárolta a többi örökös tulajdonjogát. 

Az agrártársadalom következő rétege esetében a vagyon és az örö-
kítés mellett a társadalmi csoportra vonatkozó életkori sajátosságok is 
vizsgálhatóvá válnak, ezért ez a szempont is bekerült az elemzésbe.40 A 
végrendelkezők között legszélesebb társadalmi réteg, vagyis a kisbirtoko-
sok közül Oláh Gábor és Oláh Sándor végrendelete tükrözte leginkább a 
csoport vagyoni és örökítési sajátosságait. A két örökhagyó testvérpár volt, 
mindkettőjüknek Oláh Imre és Fekete Sára voltak a szülei. A két testvér 
vagyonát illetően nem volt nagy különbség, Oláh Gábor valamivel több 
mint 6 holdas, míg Oláh Sándor 9 holdas gazda volt. A végrendelkező 
kisbirtokosok körében az ingatlanvagyon terén már a szántóföld dominált. 
Az előző két agrártársadalmi csoporthoz képest, viszont meglepő, hogy a 
kisbirtokosnak csak kevéssel több mint felének volt háztulajdona. Ez arra 
enged következtetni, hogy a helyi társadalomban nem elsősorban a házva-
gyon szerzése számított értéknek, hanem inkább a földbirtok megléte. A 
testvérek közül Oláh Gábor volt az idősebb és ő végrendelkezett hamarabb 
(1935 tavaszán), míg Oláh Sándor másfél-két évvel később, 1937 elején 
járt el hasonlóan. A végrendelkezés idején Oláh Gábor 74, míg testvére 73 
éves volt. A kisbirtokosok csoportjában figyelhetők meg a legváltozatosabb 
életkori sajátosságok a végrendelkezőkre vonatkozóan. A 30 kisbirtokos 
végrendelkezőre vonatkozó életkori adatok az alábbi táblázatban látható 
módon oszlanak meg.41 

40  A földnélküliek és a kisbirtokos napszámosok esetében túlságosan szűk a minta az életkori 
összefüggések elemzéséhez (8 és 7 fő), emiatt nem is fedezhető fel folyamatszerűség.
41  A 90 év fölött korosztályt azért nem jelöltem a táblázatban, mert a kisbirtokosok között nem 
volt olyan, aki ebben a korban hagyott volna végrendeletet.
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3. táblázat
Korcsoport Nők Férfiak Összesen

20–29 3 0 3

30–39 0 0 0

40–49 2 0 2

50–59 0 0 0

60–69 8 5 13

70–79 2 7 9

80–89 2 0 2

Összes korcsoport 17 13 30

A kisbirtokos végrendeletek eloszlása az örökhagyók
 tíz éves korcsoportjaiban

Forrás: FS NHAK 1932–1939 (Saját számítás.)

A táblázatban szembetűnő, hogy a 60 éven aluliak közül hiányoznak 
a férfiak, és megfigyelhető, hogy ezekben a korosztályokban inkább a nők 
végrendelkeztek. Ezek a nők végrendelkezésük idején már mind házasok 
voltak (Nagylétán csak házas vagy özvegy végrendelkezővel találkoz-
tunk42), férjük még életben volt, közülük négynek volt már gyermeke is. A 
gyermekek viszont mind kiskorúak voltak. A végrendelkezés valószínűleg 
ezen gyermekek jövőjének valamilyen formában való biztosítása érde-
kében történt vagy esetleg a többi rokonnal szemben a férj védelmezése 
céljából.43 A végrendelettel egyben a gyermek gyámjának kijelölése is 
megoldható volt.44 Erre jó példa Nagy Imréné Hegedűs Eszter 1933 őszén 
tett végrendelete, amelyben a következő áll: „1, Összes bárhol található, 
bármi néven nevezendő ingó és ingatlan vagyonomat hagyom teljes és 

42  Szende Katalin hasonló eredményt kapott a két nem vagyonfelosztás terén mutatott 
aktivitására. Szende K.: Otthon a városban i.m. 84.
43  Mátay M.: Halál, akarat i. m. 69–70.
44  Horváth J.: A végrendelkezés jogi i. m.
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kizárólagos tulajdonnal egyetlen leányomnak kiskoru Nagy Juliánnának 
azon határozott kikötéssel és korlátozással, hogy ezen összes vagyonomat 
életfogytig szeretett férjem Nagy Imre haszonélvezi. (…) 3, Kikötöm azon-
ban, hogy a haszonélvezet tartama alatt nevezett férjem kiskoru leányomat 
vagyonához mérten nevelni, iskoláztatni és minden szükségesekkel ellátni 
köteles.”45 A végrendelet egyértelmű kedvezményezettje tehát ebben az 
esetben a kiskorú gyermek volt. Laczkó Sándorné Dienes Róza gyerme-
kekkel nem rendelkezett, de volt három fiútestvére, ennek ellenére férjére 
hagyta minden vagyonát.46 A vizsgálandó 5 esetben a végrendelkezésre 
azért is lehetett szükség, mert ezek a személyek már hosszabb ideje tartó 
súlyos betegségben szenvedtek. Az öt nőből négy tüdőgümőkórban47, egy 
pedig tüdőgyulladásban halt meg, mindkét betegség nehezen volt gyógyít-
ható a korszakban. 

A nők a férfiakhoz képest korábbi végrendelkezését okozhatta, hogy 
hamarabb házasodtak, ezzel hamarabb elváltak a szülőktől és kezdtek 
„önálló” életet. A családi házból való korábbi kiválással elkezdhettek saját 
tulajdont gyűjteni, amelyet különbözőképpen szerezhettek meg: gyűjthet-
tek például házasságuk ideje alatt férjükkel közösen, örökölhettek vagy 
esetleg azt már a frigy alkalmával megkaphatták hozományként. A öt nő 
közül négynek már nem éltek a szülei, így valószínűleg ők örökölték az 
ingatlanvagyonukat vagy annak egy részét (gyaníthatóan nem egyedüli 
tulajdonosok voltak). További egy esetben a házasság ideje alatt képződ-
hetett a tulajdon. Ezeket a fiatal nőket összességében azért találhatjuk a 
kisbirtokosok között, mert viszonylag hamar sikerült vagyonhoz jutniuk. 
A fennmaradt végrendeletekből kiderül, hogy a kiskorú gyermekek nagy 

45  MNL HBML, VII. 167. 1. d. Nagy Imréné Hegedűs Eszter végrendelete, 1933. 11. 17.
46  MNL HBML, VII. 167. 3. d. Laczkó Sándorné Dienes Róza végrendelete, (nincs dátum a 
végrendeleten)
47  A tüdőgümőkór a tüdőtuberkolózis (tbc) régies elnevezése, mely az 1930-as években az 
egyik leggyakoribb halálozási ok volt Nagylétán. Ez a fajta betegség Debrecen lakosságának 
körében is magasnak számított a korszakban. A tbc-s megbetegedés kiváltó okai általában a 
rossz lakáskörülmények és az alultápláltság voltak. Timár L.: Vidéki városlakók i. m. 122.
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szerepet játszottak az örökítés terén, hiszen több esetben is ők váltak a 
végakarat kedvezményezettjévé. 

A 17 kisbirtokos női végrendelkező közül 8 volt özvegy és mindegyik 
az 50 éven felüli korcsoportokba sorolható. A kisbirtokos végrendelkező 
özvegy nők korcsoportonkénti eloszlását a következő táblázatban foglal-
tam össze. 

4. táblázat

Korcsoport Végrendelkező 
nők

Végrendelkező 
özvegy nők

Özvegyek %-os 
megoszlása a kor-
csoportokban

60–69 8 4 50,0

70–79 2 2 100,0

80–89 2 2 100,0

A kisbirtokos női végrendelkezők  és az özvegyek százalékos aránya
Forrás: FS NHAK 1932–1939 (Saját számítás.)

Abból kiindulva, hogy a 60 és 90 év közötti korcsoportokban a nőknél 
ilyen nagy számban voltak jelen az özvegyek, arra enged következtetni, 
hogy a nők többsége csak megözvegyülése után végrendelkezett vagyonáról. 
A végrendelkezés oka itt az lehetett, hogy a megözvegyülés után betegség 
vagy csak a magas életkor miatt már nem tudták folytatni a családi gazdaság 
irányítását és inkább felosztották vagyonukat örököseik között. Az özvegy 
végrendelkezők esetében a kisbirtokos csoportban való elhelyezkedés 
adódhat abból, hogy az illető korábban több vagyontárggyal rendelkezett, 
de annak már egy részét átadta, ezért nem látjuk azt, hogy eredetileg mely 
agrártársadalmi rétegbe tartozhatott. Ennek a kérdésnek az eldöntésére szol-
gálhatnak a kataszteri birtokívek, melyekből láthatóvá válik a földtulajdon 
apadása és gyarapodása, ám ez a forrástípus még feldolgozásra vár. Egy má-
sik lehetőség, hogy ezeket az özvegyasszonyokat életük során felhalmozott 
vagyonuknak köszönhetően látjuk a kisbirtokosok között. Az özvegyekre 
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jellemző örökítést illetően általános gyakorlatnak tűnik, hogy az örökösök 
közül valakit nagyobb arányban részesítettek a vagyonból, de a többi örö-
köst sem zárták ki abból. Ez tehát az előző két agrártársadalmi csoporthoz 
képest egy új örökítési forma, egy más örökítési stratégia. 

Oláh Gábor és Oláh Sándor életkori adatain keresztül értelmezhetjük a 
kisbirtokos férfi végrendelkezők korára vonatkozó sajátosságokat. Végren-
delkezésük idején mindketten túl voltak már 70 éves korukon, ez az életkor 
jól beilleszkedik a férfiakra jellemző 60–80 év közötti végrendelkezési 
trendbe. Ebből az életkori megoszlásból kitűnik, hogy a végrendelkező 
férfiak körében elterjedt volt az a szokás, hogy a vagyon végrendelettel 
való megosztását lehetőleg a munkaképes életszakasz végéig kitolták. Az 
örökítés módja a nőkhöz hasonlóan alakult. Oláh Gábornak egy fia (Gábor) 
és egy lánya (Eszter) volt, akik az örökhagyó halála idején Budapesten 
életek a VII. kerületben. A végrendelkező felesége, Kovács Eszter szintén 
Budapesten élt lányával egy háztartásban. A testvérpár másik tagjának egy 
fia (József) és két lánya (Eszter és Erzsébet) volt. A vagyon felosztásban 
nem volt sok különbség a két testvér között, mindketten fiúgyermeküket 
részesítették nagyobb arányban az örökségből, de a többi gyermek is ré-
szesedett abból. Az viszont megfigyelhető, hogy a felosztott vagyonból a 
fiúk által szerzett tulajdoni hányad terén voltak különbségek. Oláh Sán-
dor ugyanis kisebb mértékben emelte ki fiát a végrendeletben, 9 holdas 
gazdaként jobban volt lehetősége lányainak is földbirtokot biztosítani.48 A 
két kiemelt fiúnak voltak bizonyos kötelezettségei, Oláh Gábor az adósság 
fizetését, míg Oláh Sándor saját ápolását és gondozását, valamint temette-
tését bízta kiemelt örökösére.49 A két végrendeletben megjelenő hasonló 
örökítési forma összefüggésben állhat a hasonló vagyoni helyzettel és az 
egymásra gyakorolt személyes hatással. A végrendelkezők között a kisbir-
tokos csoport esetében az előző két réteghez képest tehát egy másik örökí-

48  MNL HBML, VII. 167. 2. d. Oláh Gábor végrendelete, 1935. 04. 23.
49  MNL HBML, VII. 167. 3. d. Oláh Sándor végrendelete, 1937. 02. 08.  
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tési stratégia bontakozik ki, mely szerint a birtokot megosztják az örökösök 
között, ugyanakkor közülük valakit előnyben részesítenek. 

A középparaszti csoportból Pető József esetét emeltem ki. Pető József 
volt a vizsgált 66 végrendelkező közül az egyik legnagyobb földbirtokos, 
összesen 29 holddal rendelkezett. Pető József 69 évesen nyilvánítottak ki 
végakaratát, és egyben a középparaszti rétegbe tartozó férfiak mindegyikére 
igaz, hogy elmúlt már 60 éves, amikor hasonlóan cselekedett. A csoporton 
belül a nők körében találunk fiatalokat és idős özvegyeket is. A férfiak és a 
nők esetében tehát megfigyelhető, hogy a kisbirtokosokra jellemző tenden-
cia folytatódott tovább. A középparaszti réteg volt az a csoport, amelynek 
ház- és földbirtok vagyona is stabilan megvolt. Pető József két fia és egy 
lánya között osztotta meg vagyonát.50 Az örökösök közül a legidősebb fiú, 
Pető Sándor örökölte az összes vagyon körülbelül 70%-át. A másik két 
örökös a fennmaradó vagyonrészt egyenlő arányban kapta meg. A kiemelt 
fiúnak voltak feladatai, el kellett tartania édesanyját és gondoskodnia kellett 
szülei eltemettetéséről. A középparaszti réteg többi tagjára vonatkozóan is 
hasonló örökítési gyakorlatot állapíthatunk meg, a vagyon megosztásának 
módja összességében sokban hasonlított a kisbirtokos csoportéhoz. 

Összegzés
A helyi társadalom 15%-os végrendelkezési arányából arra következtethe-
tünk, hogy egy olyan társadalommal van dolgunk, amely egyre urbánusabb 
jegyeket mutat, hiszen a megelőző korszakhoz képest több végrendelet 
keletkezett. A különböző társadalmi rétegek és a végrendeletek összevetése 
után megkaptuk, hogy milyen csoportok éltek a végrendelkezés lehetősé-
gével 1932 és 1939 között Nagylétán. Mint láttuk az agrárréteg volt ebből 
a szempontból meghatározó. Az, hogy a többi társadalmi csoport nem 
vagy csak elszórtan hagyott maga után végakaratot, azt mutatja, hogy a 
végrendelkezés elsősorban egy olyan társadalmi réteg szokása volt, amely-
nek vagyona földtulajdonból állt, ami egyben megélhetésének forrását is 

50  MNL HBML, VII. 167. 2. d. Pető József végrendelete, 1934.07.04.
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jelentette. Az agrártársadalmon belüli rétegképző tényezőt a földbirtok 
megléte vagy nem léte, illetve annak kiterjedése jelentette. A vagyon 
nagysága abból a szempontból hatott a végrendelkezésre, hogy meghatá-
rozta a végrendelkező mozgásterét az ingatlanvagyon megosztását illetően. 
Ezért láthatjuk azt, hogy az agrártársadalom alsóbb fokain az örökhagyók 
egy örökösnek adták át vagyonukat, míg a felsőbb csoportokban inkább 
megosztották az ingatlanok tulajdonjogát. Az örökösök közül egyvalaki ki-
emelése a többihez képest általános vonás volt a társadalmi csoportokban, 
viszont a kiemelés mértéke már eltérő. A földnélküliek és a kisbirtokos 
napszámosok csoportjában a kiemelt általában megkapta a teljes vagyont, a 
kisbirtokos és a középparaszti réteg esetében az ingatlanok tulajdonjogának 
többségét, és emellett kellett bizonyos feladatokat vállalnia (ápolás, gondo-
zás, temetés költségeinek fizetése). Utóbbi két réteg esetében a szántóföldi 
művelésből származó jövedelmek jobb anyagi körülményeket teremtettek, 
így a földnélküli és a kisbirtokos napszámos csoportoktól eltérő örökítési 
stratégiát alkalmazhattak. A kisbirtokosok és a középparaszti réteg között 
mindent egybevetve nem volt éles választóvonal, hiszen az örökítés terén 
és a vagyon összetételét tekintve is sok hasonlóság mutatkozott a két cso-
portot illetően. A kisbirtokosok esetében tüzetesebben megvizsgált életkori 
jellemzők árnyalták az örökítésre vonatkozó jellemzőket. Külön megvizs-
gálva a fiatalon és az özvegyen végrendelkező nőket, és a hasonlóan cse-
lekvő idős férfiakat ugyanazt az örökítési utat kaptuk, de a végrendelkezés 
indítékát illetően voltak különbségek. Ezek a tendenciák a középparaszti 
réteg esetében is fellelhetők. Az összes végrendelkezőt tekintve a két nem 
között nem tapasztalható „súlyponteltolódás” a végrendeletek számát ille-
tően (nők 30, férfiak 36) valamely fél irányába. Mindez azt mutatja, hogy a 
vagyon felosztásában aktívan részt vett a házaspár mindkét tagja. Az imént 
felvázolt jövedelmi viszonyok és örökítési gyakorlatok természetesen csak 
a vizsgált végrendelkezőkre értendők, nem vetíthetők ki az egész nagylétai 
agrártársadalomra. 
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Abstract
Testator Classes in Nagyléta’s Society Between 1932 and 1939

In the past decades, several analyses were written about Hungary’s society 
in the 20th century interwar period, both on the macro and micro scale. 
In this study, my aim is to present the society of Nagyléta, a municipality 
in Bihar County between the period of 1932–1939, in the context of the 
last will and testaments of the people at that time. During the examined 
period, the vast majority of Nagyléta’s population of ca. 6000 residents was 
working in the agricultural sector. Moreover, the domination of this class 
was considerable amongst the testators of Nagyléta, as all testators – aside 
from one exceptional case – were engaged in agriculture. Accordingly, the 
most important aspects analysed in the study, such as the financial status 
of the testator classes and their bequeathing schemes have actually shown 
the peculiar features of the agricultural sector. By dividing this sector into 
smaller social groups, two distinct financial sections and bequeathing 
schemes were outlined, which I attempted to portray through the personal 
example of a few people who lived in that period. Furthermore, the study 
has touched upon the analysis of other social classes along with the agricul-
tural sector, which did not testate.

Keywords: Nagyléta; testaments; agricultural society, local society, bequest
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A versenyszerű magyar vívósport szervezeti kereteinek 
kialakulása

A vívás a legsikeresebb magyar olimpiai sportág. Jelen pillanatig Ma-
gyarország összesen 84 érmet nyert el az eddig kiosztott 571-ből, amely 
kimagaslóan magas arányt jelent világviszonylatban is. Ennek a sike-
rességi foknak az elérése nem lett volna lehetséges, ha nincs hazánkban 
egy olyan versenysport-rendszer, amely a kezdetektől fogva képes volt a 
nemzetközi szinten is kiemelkedő vívók kinevelésére és a folyamatos után-
pótlás biztosítására. Tanulmányomban azt veszem górcső alá, hogy milyen 
körülmények között és hogyan alakult ki az a rendszer, amely képes volt 
a fegyvernemek egy tekintélyes hányadában magyar fölényt biztosítani és 
ezt az újabb fegyvernemek felé hatékonyan bővíteni is.1

A kutatásomban fő forrásaimat a vonatkozó sporttörténeti művek mel-
lett az első magyar vívóversenyekről szóló tudósítások, társadalomtörténeti 
művek és a 20. század második felének kiváló vívóival készített személyes 
interjúk jelentették. Mindezek mellett filmirodalmi és későbbi sajtótörténe-
ti forrásokat is alkalmaztam.

Magyarországon már a Honfoglalás korától léteztek olyan társadalmi 
események és aktusok, amelyek során két férfi ugyanolyan eszközökkel, 
előzetes szabályok szerint összecsapva igyekezett eldönteni valamilyen 
vitás ügy kimenetelét. Az így kialakult párbajozás szokását alkalmazták 
istenítéleti, büntető és egyes esetekben politikai célokra is. A lovagi kultúra 
elterjedésével kialakult a karddal való párbajozásnak egy szórakoztató 
és kiképző jellegű formája is, amelyet a lovagi tornákon gyakoroltak az 
íjjal való lövés és a lándzsával való öklelés mellett. A legkiválóbb vívók 

1  A pontos statisztikát lásd itt: [https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADv%C3%A1s_a_
ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon (megtekintve: 2017. 06. 27.)]
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számára pedig már ekkor szokásba jött a valamilyen formájú jutalmazás 
jelensége is.2

A koraújkorban ezek a látványos és nagy közönség előtt megrende-
zett versenyek fokozatosan visszaszorultak. A török megszállás korának 
jellegzetes emlékei a bajvívásokról készült feljegyzések, melyek során 
két szembenálló seregből egy-egy harcos előzetes kihívás alapján élet-
re-halálra küzdött meg, sokszor az embereik szeme láttára. Az ilyen vi-
adalokban győztes vitézeket nem csupán a saját, de az ellenfelük tábora 
is nagy megbecsülésben tartotta, így a párbajozás fokozatosan a katonai 
erények gyakorlását is megtestesítette. A 18. század közepére a párbajok 
tömeg előtt folytatott jellege fokozatosan elveszett. A hadseregekben egyre 
inkább teret hódított a pisztollyal folytatott párbaj, a hivatásos és profesz-
szionalizálódó katonai szakma pedig kevés terepet biztosított a nyilvános 
összecsapásokra. A kardpárbaj fokozatosan a vitás, avagy a kor nyelvén 
lovagias ügyek elrendezési eszközévé vált, amelyet a kialakuló jogállami 
keretek nyilvánosan elítéltek ugyan, de olyan csekély büntetéssel sújtották 
a párbajozókat, hogy a párbaj jelensége a 20. század közepéig biztosan 
fennmaradt.3

A 19. században megszülető sport, mint szabadidős tevékenység egy 
egészen új keretrendszert alkotott a vetélkedéshez. Az egymás megsebesí-
tésére vagy megölésére törekvő küzdelem helyett a barátságos versengést 
és vele fokozatosan a Pierre de Coubertin által képviselt olimpiai eszmét a 
zászlójára tűző sportmozgalmak fokozatosan kialakították az egyes sportá-
gak szabályait, majd a 19. század második felére megjelentek előbb nyuga-
ton, majd kis késéssel hazánkban is az első torna-, majd atlétikaversenyek. 
A vívás azonban kimaradni látszott ebből a fejlődésből.4

2  Eszes Máté: Híres bajvívások, hírhedt párbajok. Budapest 1997.
3  Clair Vilmos: Magyar párbaj. Budapest 2002.
4  Kun László: Sport. In. Magyarország a XX. században. 3. kötet. Kultúra, művészet, sport, 
szórakozás. Szerk. Kollega Tarsoly István.  575−634. [http://mek.oszk.hu/02100/02185/
html/564.html (megtekintve: 2017. június 27.)]
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A vívósport ugyanis, köszönhetően saját céljának és társadalmi kere-
teinek, eleinte a párbajozásra való felkészítés és a párbajok ellen talán a 
legbiztosabb védelmet nyújtó jó vívóhírnév megszerzésének terepe maradt. 
Mivel a korban semmilyen intézményes vívómesterképzés nem volt, az 
mondhatta magát vívómesternek, aki akarta. A tekintélyüket – és persze 
vele az életüket is – féltő vívómesterek a tudásukat csak az előre bemondott 
akciókat bemutató, a mai harcművészeti bemutatókra hasonlító akadémi-
ákon csillogtatták meg. Ezek, noha komoly társadalmi eseménynek és 
látványosságnak számítottak, alkalmatlanok voltak arra, hogy a vívást ki-
emeljék a szigorúan funkcionális keretei közül és sportszerűvé tegyék azt.5

Ennek megfelelően a vívósport korai formáját a vastag védőfelsze-
relésben, csuklóból forgatott, széles, lapos és életlen karddal állásból és 
minimális mozgással történő mozgásforma jelentette, amely nem volt sem 
eléggé látványos, sem eléggé technika-centrikus ahhoz, hogy a laikus, a 
vívás világában ismeretekkel nem rendelkező közönséget megszólítsa. 
Ez a helyzet nem volt más Nyugat-Európában sem egészen addig, amíg 
Giuseppe Radaelli ki nem dolgozta az új, olasz rendszerű kardvívás alap-
jait. Radaelli elutasította a klasszikus formarendszert, helyette bevezette a 
hajlított lábú vívóállást (avagy vívóülést), az előre-hátramozgást, a gyors, 
lerohanó támadásokat és ehhez újfajta, a magyar rendszerben csak könnyű 
olasz kardnak nevezett fegyvert adott a tanítványai kezébe. A milánói, majd 
a római vívómesterképző intézetekben ezt az új, látványos vívásrendszert 
oktatták, amelyet azonban a konzervatív olasz vívóiskolák elutasítottak és 
mindent megtettek azért, hogy megakadályozzák az általuk csak „radael-
lizmusnak” nevezett irányzat elterjedését.6

A munkát nem vagy csak nagyon nehezen találó új olasz iskola mes-
terei hamarosan külföldön voltak kénytelenek állást találni maguknak. 
A számukra Magyarország, amely a karddal való párbajozás terén Itália 
mellett a másik centrumtérség volt, az ígéret földjét jelentette. 1881 után az 

5  Kő András: Pengevilág. Budapest 2004. 10−15.
6  Dávid Sándor: Arany évtizedek. Budapest 1989. 26−27.
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újra megnyíló bécsújhelyi vívómesterképző intézetben több olasz mester 
is oktatott, egyikük, Luigi Barbasetti hamarosan az intézet igazgatójaként 
kezdte meg az új, olasz rendszer oktatását. A katonai és párbajozáshoz 
szükséges szempontokat elsődlegesnek tartó magyar vívómesterek, így a 
legnagyobb tekintélynek örvendő Keresztessy József is elutasították, hogy 
az olasz iskola szabályai szerint oktassanak. Néhányan azonban, mint a ha-
sonlóan tekintélyes Halász Zsiga és tanítványa, a kor talán legjobb magyar 
vívója, Iványi Gyula azonban hamarosan, 1894-ben tanulmányutat tettek 
Milánóba és az olasz és magyar iskolák összeházasításáról kezdtek írni. Az 
olasz iskola képviselőivel azonban sem ők, sem tanítványaik nem voltak 
hajlandóak. Az azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a két, párhuzamosan 
működő vívásrendszer nem élhet sokáig érintkezés nélkül egymás mellett.7

1894. május 20-án a Magyar Atlétikai Club (MAC), mint az ország 
ekkor már legbefolyásosabb vívóegyesülete megrendezte az első magyar 
vívóakadémiát, amelyen több vívómester közös szervezésében került sor 
bemutatókra – igaz, a szabad vívás engedélyezése nélkül. A rendezvény 
nagy sikerére való tekintettel 1895-re már nem csupán akadémiát, de ví-
vóversenyt is hirdettek, ahol a közös hadseregbeli tisztek is elindulhattak, 
ezzel ez volt az első hivatalosan is nemzetközi vívóverseny az országban. 
Az eredmények tragikusak voltak, a kardban és tőrben, amatőrök és mes-
terek számára meghirdetett versenyben csak egyetlen magyar aranyérem 
született, Iványi Gyuláé. Mellette Barbasetti és a szintén olasz Pini tanítvá-
nyai léptek a dobogóra.8

A tőrvívásban szerzett kevés sikert a magyar közvélemény nem vi-
szonozta heves reakcióval. A tőr a magyar gondolkodásban egészen a 20. 
század közepéig csak kisegítő fegyverként élt, amellyel a kezdő vívókat 
kezdték el tanítani kisebb súlya miatt. A versenyeken, ha indultak is magyar 
tőrözők, azok fő fegyvernemüket tekintve kardozók voltak és az eredmé-
nyeiket - noha elismerte a magyar közvélemény - sokkal kisebb tekintély 

7  Uo. 28−31., Kő A.: Pengevilág i. m. 25
8  Dávid S.: Arany évtizedek i. m.  26−31.



167

A VERSENYSZERŰ MAGYAR VÍVÓSPORT SZERVEZETI KERETEI

övezte, mint a nemesi és lovagi hagyományok egyenes ági örököseinek 
tartott kardozók teljesítményét.9

1896-ban a nagyszabású millenniumi ünnepségsorozat részeként 
Budapesten egy nemzetközi vívóverseny is megrendezésre került. Ezen a 
rendezvényen szokatlanul sok, összesen 140 vívó 232 nevezést adott le, 
amely a korban minden idők legtöbb vívót megmozgató rendezvényének 
számított. Összehasonlításképpen az 1896-os athéni olimpián 4 nemzet 
15 vívója képviseltette magát. Az 1896. május 14 és 24 között a Vigadó 
Nagytermében megrendezett vívóversenyen a hagyományos magyar vívás 
totális vereséget szenvedett. Már a verseny helyszínén több klub, így a 
MAC is szerződéseket kínált fel a legsikeresebb olasz vívóknak, köztük 
egynek, akit Italo Santellinek hívtak, de az elkövetkező majdnem 50 évben 
a legtöbb válogatott kardozó számára csak Santelli mester volt a neve.10

A millenniumi vívóverseny a magyar vívás világában egyben gene-
rációváltást is jelentett. A Keresztessy-iskolához hasonló stílusban vívó 
mesterek hamarosan vagy nyugdíjba mentek vagy valamelyik olasz, 
esetleg Bécsújhelyen már az olasz stílus szabályai szerint tanult magyar 
mester segédjeként kezdtek el tevékenykedni. Munkásságuk eredménye 
egy olyan, az olasztól és a Keresztessy-iskolától is különböző új magyar 
vívóiskola lett, amely egyesítette magában a két stílus előnyeit és képes 
volt a magyar kardvívók számára meggyőző technikai fölényt biztosítani 
az ekkor még nem kiforrott és a saját útját épp csak keresni kezdő nemzet-
közi vívóvilágban is. 11

Apró érdekesség, hogy Magyarországon magyar bajnokságot 1900-ig 
nem rendeztek. Ennek hátterében az a tény állt, hogy az akadémiákon és 
az eddig megrendezett versenyeken nem létezett olyan, egységes szabály-
könyv, ami lehetővé tette volna a szabályos felkészülést vagy a vitás esetek 

9  Uo., Kő A.: Pengevilág i. m. 6−30.
10  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 31−35.
11  Uo. 36−45., Kő A.: Pengevilág i. m. 26−31., Vívás társadalmi edzőképző tanfolyam elméleti 
és gyakorlati anyagának óraterve, tanterve és tanmenete. Szerk. Horváth László. Budapest 
1954. 1−20.
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kizárását. Dávid Sándor megemlékezik egy olyan karcolatról, amely az 
1896-os millenniumi verseny után keletkezett. Ebben a zsűri munkáját az 
írója úgy ábrázolja, mint egy óriási gyűlést, ahol 45-100 ember szócsatázik 
egymással, majd egy több mint kétezer oldalas, mindent legalább háromfé-
le módon magyarázó szabálykönyvet forgatva próbál a két táborra szakadt 
zsűri érvényt szerezni az akaratának. Az akadémiákon és a kisebb, ekkor 
már olimpiának nevezett sportrendezvényeken általában hetekkel előtte 
hosszas viták kezdődtek az alkalmazandó szabályokról és a lebonyolítás 
menetéről. A világ azonban Magyarországtól, mint az első, nagy méretek-
ben is sikeresnek mondott vívóverseny lebonyolítójától várta a megoldást 
a vívóversenyek szabályozására.12

Ennek kidolgozását az 1897-ben megalakult Magyar Atlétikai Szövet-
ség vívószakosztálya kezdte meg. A „kis sárga könyvnek” nevezett első 
kezdeményt Hámori László készítette el, majd 1901-ben Gáspár Artúr dol-
gozta át azt. A véglegesnek szánt, és magyar bajnokságokon már kipróbált 
„zöld könyvet” 1902-ben dr. Nagy Béla, a MASZ vívószakosztályának 
főelőadója készítette el. Ezt követően a szabálykönyvet lefordították fran-
ciára – a vívás nyelve már a korban is a francia volt – és elküldték a vívás 
világában befolyásosabb szerepet játszó országokban. A „zöld könyv” 
sikerét mi sem jelzi jobban, hogy az 1906-os pánhellén olimpián 10 ország 
kérésére már ennek szellemében vívtak és az 1908-as olimpia rendezői is 
ezt fogadták el szabálykönyvnek. A magyar vívás világát ebben a korban 
komolyan segítette az a tény, hogy a magyar vívók a saját szabályaik 
szerint vívtak a nemzetközi versenyben, a magyar sportvezetőket pedig a 
nemzetközi vívóvilág óriási tekintélynek tekintette.13

Ugyancsak dr. Nagy Béla érdeme az, hogy a széthúzó és saját tekinté-
lyüket féltő vívómestergárda gyors egységesülési folyamaton ment keresz-
tül az 1900-as évek első felében. Ebben az időben alakult ki a bíráskodás 
rendje, a vívósport szakirodalma, hírlapirodalma, illetve a nemzetközi 

12  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 36−37.
13  Uo. 36−45.
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szereplések során Magyarország, mint résztvevő állam képviselésének a 
szokásrendszere. Ezen folyamatok mindegyikének középpontjában ugyan-
az a dr. Nagy Béla állt, akinek sok esetben elfogult és részrehajló, ugyanak-
kor eredményes rendszerét ellenfelei egyszerűen csak nagybélaizmusnak 
nevezték el.14

Dr. Nagy Béla nem csupán főelőadó volt, de a Testnevelési Tanács 
alelnöke is. Ilyen minőségében képes volt arra, hogy a vívósport számára 
a megfelelő forrásokat és társadalmi támogatást megszerezze, valamint 
a Magyar Atlétikai Szövetség égisze alatt forrásokhoz jutassa a magyar 
vívóklubokat is. Regnálása alatt alakult ki az a gyakorlat, hogy a hazai 
versenyekre az egyesület küldi ki a vívót, a nemzetközi vívóversenyeken 
azonban előbb a Magyar Atlétikai Szövetség, majd 1914 után a Magyar 
Vívó Szövetség indította el a versenyzőket. Az állandó pénzhiány azonban 
igencsak megnehezítette az 1896-ban már kivívott tekintély továbbmélyí-
tését. 1904-ben például anyagi okokból kifolyólag egyetlen magyar vívó 
sem vett részt a St. Louisban megrendezett olimpián, 1908-ban pedig a 
császári hadparancs megtiltotta az ország legjobbjait adó katonatiszt vívók 
számára az olimpián magyar színekben való indulást. Így ez az olimpia a 
jórészt zsidó származású, polgári vívók olimpiája lett.15

Az 1908-as olimpián két (egyéni és csapat kard) aranyérmet nyerő 
Fuchs Jenő munkásságával indult el az a sorozat, amely 1964-ig tartott és 
azt tartalmazta, hogy ha egy olimpián egy magyar kardozó elindult, akkor 
ott legalább egy aranyérem az ő nyakába került. Fuchs 1912-ben is meg-
védte a bajnoki címeit és a magyar vívás akkori színvonalát jelezte, hogy a 
8 döntőbe jutott vívóból 7 magyar volt. Mindez dr. Nagy Bélának vitatha-
tatlan tekintélyt hozott a nemzetközi sportéletben. 1913-ban a Nemzetközi 
Vívószövetség (FIE) alakuló ülésén a dr. Nagy Béla által kismértékben 

14  Uo. 70−72., ill. Dr. Pósta Sándor: Huszonöt esztendő. Testnevelés (1932−33)
15  HVG [online], 2008. augusztus 8. [http://hvg.hu/sport/2008_07_24_olimpia_stockholm_1912 
(megtekintve 2017. június 27.)], Kő A.: Pengevilág i. m. 36−40., Dávid S.: Arany évtizedek i. 
m. 41−43.
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átdolgozott „zöld könyvet” fogadták el hivatalos szabálykönyvnek, amely 
kis módosításokkal ma is használatban van. 16

Dr. Nagy Béla hazatérése után került sor a Magyar Vívó Szövetség 
(MVSZ) megalakítására, amely a Magyar Atlétikai Szövetségtől való 
függetlenséget, de ugyanakkor anyagi kiszolgáltatottságot is jelentett. A 
Szövetségben hamar kialakult az a szokás, hogy az elnöki tisztséget – ha-
sonlóan a club-okhoz és egyletekhez – valamelyik, a vívás világa iránt elkö-
telezett arisztokrata vagy befolyásos politikus tölti be, akinek a fő feladata 
a Szövetség számára szükséges állami támogatások megszerzése, illetve a 
vívás felé folytatott mecenatúra végzése volt. A szakmai munkát az elnök 
helyettese, majd helyettesei irányították. A vívósport szervezetének fontos 
részét képviselte a sajtó, amelynek a fő feladata a szövetség döntéseinek 
kommunikálása és a vívás iránti pozitív közbeszéd fenntartása volt.17

A honi vívóvilágban ekkorra kialakult egy olyan közhangulat, amely 
a magyarokat a világ legelső kardvívóinak tekintette. A korabeli sajtóban 
ekkorra megfogalmazódott a magyar faj fogalma, amely a világon a leg-
vitézebb, kulturálisan és erkölcsileg is a legelső. Ez a narratíva a zsidókat, 
a németeket és a szlávokat elutasítva egy magyar vezetésű monarchiát 
követelt és fokozatosan átitta magát a sportéletbe is. Az 1912-ben máso-
dik helyezett tornászcsapat fogadtatása valóságos népünnepélyt idézett. 
Dr. Pósta Sándor visszaemlékezéseiben beszámol arról, hogy a trialista 
csehek által rendezett vívóversenyen borzalmas csalások történtek ellene, 
ahogyan dr. Nagy Béláról is azt tartják, nyíltan kivételezett a vívómesterek 
és a vívók egy részével a tüntetően keresztény MAC-isták javára. Ez a fajta 
szembenállás a háború után is folytatódott.18

Az első világháború és az azt követő megszállás, majd Trianon dön-
tően átrendezte a magyar vívás szervezeti felépítését. 1918 előtt, noha Bu-
dapest vezető szerepe dr. Nagy Béla elfogultsága révén egyre markánsabb 

16  Uo. 45−47.
17  Uo. 55−56.
18  Testnevelés, 4.
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volt, a nagyobb városokban a pestivel is rivalizáló vívóélet folyt. A korban 
nagyobb városnak tekinthető Kolozsvár, Pozsony és társaik elcsatolásával 
azonban Budapest körül elfogytak azok a városok, amelyek képesek voltak 
fizetőképes keresletet biztosítani az élsportszerűen művelt vívás számára. 
Ezt követően megfigyelhető Budapest vízfejszerű jellege a vívósportban is. 
A válogatottat és a sportvezetőket szinte kivétel nélkül a budapesti vívók 
adták, akik a legnevesebb mestereknél tanulva dominálták az országos 
vívóversenyeket is. Az ország vívósportjának második vonalát a korban a 
nagyobb városok, így Debrecen, Szeged és Pécs vívói biztosították, akik 
közül az, aki nemzetközi szinten is meg szerette volna mérettetni magát, 
ilyen vagy olyan formában, de kivétel nélkül Budapesten készült fel erre.19

Az elveszett bécsújhelyi vívómesterképző utódjaként 1925-ben Buda-
pesten állt fel a Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézet, 
amely ezzel Budapestre központosította a vívómesterek utánpótlását is. A 
vidéki vívóegyesületeknél a honi mestergárda idősebb vagy másodvonalá-
hoz tartozó tagjai oktattak, akiknek az továbbképzését a szintén Budapesten 
kiadott Testnevelés és az ehhez hasonló szakfolyóiratok, illetve a Budapesten 
megszervezett akadémiák és edzőképzések voltak hivatottak biztosítani. 
Ugyancsak Budapestre települtek a sportegészségügyi és sporttudományi 
kutatásokkal foglalkozó intézetek és kórházak, illetve itt került sor a válo-
gatott edzéseinek megtartására is. Még a nemzetközi versenyek helyszínére 
induló vonatok is Budapestről futottak ki és ide is érkeztek vissza.20

A Budapesten kívüli „vidék” részére hamarosan nem a szintén buda-
pesti zsűrik által dominált országos vívóélet, hanem a vidékbajnokságok 
rendszere jelentette az elsődleges versenyzési terepet. Ezeken a versenye-
ken a budapesti vívók nem indulhattak el és hamarosan hozzájuk hasonlóan 
megjelentek a területi, a kerületi és a városi vívórendezvények is, melye-
ken szép számú közönség szorított a kedvenceinek. A vidékbajnokságokat 
általában a Békessy Béla emlékét felvállaló debreceni Békessy Béla Vívó 

19  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 54.
20  Uo., ill. Elek Ilona − Elek Margit: Így vívtunk mi.  Budapest 1968. 5−20.
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Club versenyzői nyerték meg, akiknek mestere, Ferenczy Pál országosan 
is elismert vívómester volt a saját korában. Tekintélyét mutatja, hogy a 
debreceni válogatóversenyeken, amelyek a Békessy Béla emlékverseny 
nevet viselték, a teljes magyar válogatott megjelent.21

Az 1920-as olimpiától kezdve – amiről Magyarországot a központi 
hatalmak többi országához hasonlóan eltiltották – egy versenyszámban egy 
ország csak legfeljebb 4 egyéni versenyzőt indíthatott. Mindez súlyosan 
sújtotta a Magyarországhoz hasonló vívónemzeteket, akik viszonylag sok 
kiváló vívót tudtak kiállítani és versenyre nevezni. Ezt megelőzően nem 
létezett hivatalos ranglista, a vívókat az MVSZ vezetője – a gyakorlatban 
dr. Nagy Béla – az eredményeik alapján hívta be a válogatottba. Az 1924-
es olimpiára készülve azonban szükségessé vált egy válogatási rendszer 
bevezetése. Ezt az MVSZ úgy valósította meg, hogy a leglátogatottabb és 
legszínvonalasabbnak ítélt vívóversenyeket válogatóvá nevezte ki, ame-
lyen az eredmények függvényében ranglistapontokat lehetett gyűjteni. A 
válogatóversenyek az országban térben és időben szétszórtan helyezkedtek 
el, ami a szerényebb költségvetésű klubokat – ekkor a klubok indították 
a vívókat a versenyeken és a költségeiket is ők állták – erősen sújtotta. 
Általánosságban kialakult az a rendszer, hogy a válogatókra minden klub 
elküldte a legjobbjait, illetve a helyi válogatókon, Debrecenben például a 
Békessy Béla Emlékversenyen minden vívó képviseltette magát. A válo-
gatottat a ranglista első, a ranglista második, valamint a harmadik és nyol-
cadik helyezettek közül a szövetségi kapitány által kiválasztott két vívó 
alkotta, amely lehetővé tette egy állandó nemzeti vívócsapat kialakítását.22

Mindez a kor vívóvilágában komoly felzúdulást váltott ki. Fuchs Jenő 
például kijelentette, hogy a soron következő párizsi olimpiára az olimpiai 
bajnoki cím védőjeként óhajt kiutazni és nem hajlandó válogatókon indulni. 
Álláspontjához csatlakozott a későbbi 1924-es bajnok, dr. Pósta Sándor is, 

21  A témában érdemes megfigyelni a tagsági névsorokat, különös tekintettel a foglalkozások 
változásaira itt: HBM. X. 301. 18., Dávid S.: Arany évtizedek. i. m. 76−79. és dr. Pósta Sándor 
cikksorozata a Testnevelés c. folyóiratban.
22  HBM. X. 301. 18 feljegyzések és jegyzőkönyvek
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akit az MVSZ-szel igen rossz viszonyban álló Fuchs személyesen is felke-
resett, hogy sikerrel rábeszélje a további válogatókon való indulásra. Fuchs 
azonban ekkor nem indult. 1927-ben, 19 évvel első olimpiai bajnoksága 
után megpróbált még egyszer válogatottá válni, de ekkor már nem sikerült 
továbbjutnia a középdöntőből a rengeteg fiatal, immáron versenysportolói 
céllal vívó ellenfele mellett.23

A korban komoly vitát generált, hogy egy fiatal számára mikor 
érdemes elkezdeni vívni tanulni. Az első világháború előtti elsősorban 
hobbicéllal és nem sportágspecifikusan művelt sportéletben általában 18 
évesen kezdett valaki vívni tanulni. Az, aki versenyezni is szeretett volna, 
a húszas évei elejére érte el azt a szintet, amikor ezt megtehette, de ekkor 
elsősorban nem ez volt a cél. Jól jelzik ezt azok a sajtó cikkek, amelyek az 
egyes egyesületek által rendezett olimpiákról beszélnek, amelyek során a 
környező sportegyesületek átvonultak a rendezőhöz és ott közös sporto-
lással, evéssel-ivással és játékokkal múlatták az időt. 1912 után azonban 
mindez felszámolódott. A kiéleződő politikai helyzetben a sport fokoza-
tosan politikai tényezővé vált. A klebelsbergi kultúrfölény testkultúrára 
értelmezett oldalából a magyar köztudat fokozatosan azt a tézist vezette 
le, hogy a sportoló sikere a nemzet sikere és ez által visszavágási lehetőség 
Trianonért. Mindez erősen nacionalizálta a magyar sportéletet, amelynek 
képviselői oroszlánként küzdöttek a pályákon és a pástokon.24

Az állami propagandagépezet élénk érdeklődést mutatott a sportélet 
felé. A vívóbajnokságokon rendre megjelentek a legmagasabb méltóságok, 
23  Fuchs 1927-es felbukkanását lásd: Huszadik Század [online], 1927 január. A Spárta AC 
kizárásos kardversenye. [http://www.huszadikszazad.hu/1927-januar/sport/a-sparta-ac-
kizarasos-kardversenye (megtekintve: 2017. június 27.)]
24  Uo., 1925 május. Vitéz Terstyánszky Ödön (MAC) Magyarország kardbajnoka. [http://
www.huszadikszazad.hu/1925-majus/sport/vitez-terstyanszky-odon-mac-magyarorszag-
kardbajnoka (megtekintés 2017. június 27.)], Uo., 1931 március. Piller György megvédte 
tőrbajnokságát. [http://www.huszadikszazad.hu/1931-marcius/sport/piller-gyorgy-megvedte-
torbajnoksagat (megtekintve: 2017. június 27.)], Uo., 1932 április. A védő Piller György 
nyerte Magyarország kardbajnokságát. [http://www.huszadikszazad.hu/1932-aprilis/sport/a-
vedo-piller-gyorgy-nyerte-magyarorszag-kardbajnoksagat (megtekintve: 2017. június 27.)], 
Kun L.: Sport. i. m. 594606. [http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/581.htm (megtekintve: 
2017. június 27.)]
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a „vidéken” rendezett versenyekre pedig a helyi elit az elsők között váltott 
belépőt vagy ajánlott fel tiszteletdíjat. A vívóegyesületeket hamarosan az 
állam úgy kezelte, mint olyan létesítményeket, ahol a tiszti állományt és 
annak utánpótlását rejtve, de ugyanakkor szervezetten együtt lehet tartani és 
tovább lehet képezni, miközben az ország számára kulturális sikereket is el 
lehet a kereteik között érni. A legénységi állomány utánpótlás biztosítására 
a leventeegyesületekben kötelezővé vált a vívás oktatása. Az 1930-as, végül 
elmaradt levente OB például már a kardvívást is a programjára tűzte volna.25

A vívósport ekkoriban nem csupán mozgásformát jelentett, de a legma-
gasabbnak tekintett, lovagias erkölcs megtestesülését is. A vívótermekben 
továbbra is folytak esténként a tréningek után az egyébként betiltott párba-
jok, amelyek egy kiegészítőjeként a hadseregben megjelent a becsületbí-
róságok rendszere is. Ezek a katonatisztek esetében előírhatták a sérelem 
megtörténte esetén az egyébként tiltott, de a gyakorlatban elvárt párbajt. 
Mindez a vívótermek számára óriási közönséget és fizetőképes keresletet 
generált. Az edzéseken tolongtak az emberek és egyre nagyobb igény mu-
tatkozott a fiatalok – és ezzel az utánpótlás – vívásoktatása felé is.26

Már az 1800-as években is jellemző volt, hogy egy tekintélyesebb kö-
zépiskolában folyt valamilyen formában vívásoktatás. Ez döntően csak a 
legminimálisabb, a vívóversenyek értelmezéséhez szükséges tudást bizto-
sította. A testnevelő tanárok általában minden városban szerveztek az iskola 
utáni időpontban vívótanfolyamot, amelyen a korban az elengedhetetlenül 
szükséges vívástudást némi külön térítés fejében bárki elsajátíthatta. A kor 
viszonyai között a tenisz mellett a vívás volt az a sport, amelynek oktatásá-
ból a testnevelők némi mellékkeresetet biztosíthattak maguknak.27

Az 1920-as években kezdett el kialakulni a 18 éven aluliak vívóklub-lá-
togatásának és ezzel a sportági specializációnak a rendszere. Petschauer 
Attiláról Leonard Greenspoon például azt állítja, hogy már 12 éves korában 
25  Uo.
26  Uo., ill. Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 61−68., Kő A.: Pengevilág i. m. 23−24., Elek I.  
−  Elek M.: Így vívtunk mi i. m. 11−17.
27  Kun L.: Sport. i. m. 594−606.
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vívóegyesületben tanult. Ehhez a debreceni Békessy Béla Vívó Clubnál 
szülői és iskolai igazgatói hozzájárulás volt szükséges. Elek Ilona és Elek 
Margit visszaemlékezéseiből kiderül, hogy a legtöbb iskolában azok, akik 
az iskola mellett vívni tanultak és az 1920-as évek végétől fokozatosan 
megrendezésre kerülő vívóversenyeken szép eredményeket értek el, az 
iskola hőseinek számítottak. A fiatalok versenyeztetését a korban többen, 
így az 1924-es győztes, dr. Pósta Sándor is elítélték. Pósta az A sport és 
az orvos című művében azt fejtegette, hogy a vívás a maga fizikai igényei 
miatt nem való 14 éven aluli gyermekek számára. A versenyzésről úgy 
vélekedett, hogy az egészséges fejlődés biztosításához elengedhetetlen a 
mozdulatok megfelelő kivitelezése, amelynek kellő színvonalú kifejlődé-
sét egy versenysportra fogott gyermek esetében lehetetlennek tartotta. Épp 
ezért ő a gyermekek számára csak az egyes mozdulatokat bemutató és azt a 
tornasporthoz hasonlóan pontozó formaversenyeket javasolta. A sporttudo-
mány új eredményei azonban mindezt a nézetrendszert háttérbe szorították 
és hamarosan új szereplők jelentek meg a vívópástokon.28

A gyermekek mellett a legszélesebb új vívóréteg a nőké volt. Ma-
gyarországon a női vívás, a bécsi Hartl mester tanítványai révén 1884-ben 
jelent meg. A nőket eleinte erős kétkedéssel fogadták a pástok világában, 
de a legtöbb vívómesternek semmilyen kifogása nem volt a fizetőképes 
kereslettel szemben. A fő problémát csak az jelentette, hogy a nőket tőrrel 
vagy karddal vívassák. 1895-ben Sztrakay Norbert tollából megjelent egy 
könyv, melyben az író a nők számára a kardvívást tekintette a legmeg-
felelőbbnek egészségügyi okokból kifolyólag. Mellette és tanítványai 
mellett az első vívónők a szintén karddal vívó színésznők közül kerültek 
ki, akiknek a fegyverforgatást Rákossy Gyula – Fuchs Jenő mestere – ta-
nította. Egyikük, Tary Gizella később vívómesterként is tevékenykedett és 
1924-ben a párizsi olimpián tőrvívásban 6. helyezést ért el. A nemzetközi 
női sportéletben ugyanis a nők párbajképességét elismerő franciák hatására 

28  Elek I.  −  Elek M.: Így vívtunk mi i. m. 5−15., dr. Pósta Sándor: A sport és az orvos. 
Budapest 1932.



176

SZÜCS GÁBOR

a tőrrel való vívás terjedt el, amelyet a Párizsban rendezett olimpia csak 
tovább mélyített.29

Magyarországon 1925-ben Fodor István rendezte meg az első női 
vívótanfolyamot, amelynek növendékei közül ketten, Elek Ilona és Elek 
Margit sikeres nemzetközi sportkarriert is befutottak. Ennek az eleje azon-
ban sokkal nehezebben indult, mint várták. Az 1920-as években két női 
tőröző, a délvidéki származású Dany Margit és a kárpátaljai gyökerekkel 
büszkélkedő Bogen Erna jelentették a magyar válogatottat. Ők képviselték 
az országot a középmezőnyben az 1928-as amszterdami olimpián, majd 
az 1932-es olimpián más női tőrvívó anyagi okokból nem is indulhatott, a 
gazdasági válság miatt az ő pénzüket is a vízilabdázók amerikai turnéjából 
sikerült a szövetségnek kigazdálkodnia. 1933-ban aztán Magyarország 
kapta meg a vívó Európa-bajnokság rendezési jogait. Ennek keretében egy 
női tőrvívó versenyt is rendeztek, amelynek keretében a Margit-szigeten 
szeretett volna egy női tőrcsapat is elindulni. Az MVSZ azonban első neki-
futásra nemet mondott azzal az érveléssel, hogy az ország tekintélyét most 
a biztosan aranyesélyes kardcsapatra kívánja bízni. A döntés ellen a teljes 
magyar vívómestergárda és számos sportvezető felháborodott, amelynek 
hatására az MVSZ megadta a rajtengedélyt az Elek-testvérekkel kibővült 
csapatnak, amely rögtön Európa-bajnok is lett. A csapatkapitányi teendőit 
eleinte Filótás Ferenc, majd Elek Ilona látták el. Ennek a csapatnak azon-
ban meg kellett harcolnia előbb önnön legitimitásáért, majd a szűkösen 
rendelkezésre álló forrásokért is.30

A második világháború előtt az egyébként eleinte nem sokra, majd az 
1935-ös Európa-bajnokság után annál többre tartott női tőr mellett még 
egy új fegyvernem került a magyar vívás világába. Az 1920-as években új 
sportágként gyűrűzött be az országba a francia gyökerű párbajtőrvívás. A 
konvencionális kard- és tőrvívásnál egyszerűbb, átláthatóbb, az együttes 
találatot is megengedő új fegyvernem eleinte érdekes újdonságként léte-

29  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 69−75.
30  Uo., ill. Elek I. − Elek M.: Így vívtunk mi i. m. 11−33.
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zett csupán. Az 1930-as években a párbajtőrvívás oktatását a mindinkább 
előretörő katonakörök úgy kívánták színvonalasabbá tenni, hogy Olasz-
országból szerződtették Eduardo Alajmót, aki az első párbajtőr-mesterek 
nevelésénél látott el komoly feladatokat. Munkásságuk eredményeként 
1936-ban Dunay Pál személyében az első párbajtőr olimpiai aranyérmet is 
megszerezte az ország.31

A megszaporodó fegyvernemek megnövelték a vívósport anyagi és 
szervezeti kereteit is. Az egyes fegyvernemekhez szakágakat, a csapa-
tokhoz kísérőket, mestereket, a felkészüléshez helyiségeket, útiköltséget, 
szállásköltséget és mindehhez pénzt kellett kerítenie az új szövetségi 
vezetésnek. Ez 1945-ig csak állami segélyből volt lehetséges, amelyért 
cserében az állam, és ezen belül is a hadsereg mind jobban belefolyt a 
vívóélet irányításába. A sokak által elbeszélt polgári zsidó – keresztény 
katonatiszt szembenállás azonban sosem mélyült el. A felszínen lehetsé-
ges, hogy történtek szándékos bírói tévedések a katonatisztek javára, de 
a mindennapokban a két tábor képviselői szoros barátok voltak. Amikor a 
II. zsidótörvény után a zsidókat kizárták a sportegyesületekből, a legtöbb 
helyen csak egy papírt írattak velük arról, hogy kiléptek – de ezt a papírt 
sem kérte soha senki. A háború után pedig ezek az állítólagosan üldözött 
zsidó vívók voltak azok, akik beadványokat írtak, ha kellett nyíltan kiálltak 
például Horthy volt testőrtisztje, az 1932-es bajnok Jekelfalussy-Piller 
György vagy a hajdan több ezer holdas erdélyi származású földbirtokos, 
Bay Béla mellett.32

A Horthy-korszak sportpolitikájának volt még egy olyan jellemzője, 
amely mellett nem mehetünk el, ez pedig a sport-infrastruktúra komoly fej-
lesztése. A klebelsbergi kultúrfölény égisze alatt az országban fürdőhelyek, 
sportpályák és tornatermek épültek, melyekben valóban színvonalas körül-
mények között folyt a testnevelői és egészségfejlesztői munka. Mindez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy 1930-ra az országban mindenütt sikerült 

31  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 77., Kő A.: Pengevilág i. m. 72.
32  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 83−87.
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az 1913-as mérhető egészségügyi adatokat pozitív irányban meghaladni. 
Ebben a korszakban alakult ki a sportcentrikus életmód és az a társadalmi 
keretrendszer, amely egy sportegyesületnek kiszámítható közönséget és 
bevételi forrásokat volt képes biztosítani. A második világháború után ez a 
rendszer kis változtatásokkal, de 1956-ig változatlanul fennmaradt.33

Az 1945-ös események után a berendezkedő új kormányzat új sport-
politikát is folytatott. Az államosítások során a sportegyesületeket az állam 
által létrehozott mamutvállalatokhoz csatolták. A korábban sem jelentős 
(havi 5 pengős) tagdíjak jelképesen alacsonyra csökkentek és a korábban 
elit sportnak tekintett vívás megnyílt a szegényebb származású, a korban 
munkásnak nevezett gyermekek előtt is. A háború előtt működő Országos 
Testnevelési Tanácsot, amely az országos sportéletet koordinálta több 
átszervezéssel Országos Testnevelési és Sport Bizottsággá alakították át. 
Ennek keretében megindult a lakosság államilag kontrollált sportoltatása 
a Munkára, Harca Kész (MHK) mozgalmon belül. Az egyesületekben és 
a versenyeken is megjelentek az állampárt politikai tisztjei, megfigyelői és 
ügynökei, akik az egyes ideológiai elhajlásokat, a disszidálásokat és a kül-
földi titkosszolgálatok beszervezéseit voltak hivatottak megakadályozni. 
Ezzel együtt jelent meg az államilag dotált sportolás jelensége is.34

Már a Horthy-korban is jellemző volt az, hogy egy sikeres sportolót 
igyekeztek különféle mecenatúrák alá vonni. Kabos Endrének, 1936 olim-
piai kardbajnokának például Aschner Lipót biztosított tisztviselői állást, az 
Elek-testvérek IBUSZ-ügyintézők voltak, a hivatásos katonák a víváshoz 
kedvező állomáshelyen és beosztásban szolgálhattak és így tovább. A tár-
sadalom azonban minden sportolótól elvárta, hogy legyen neki tisztességes 
munkája, amiből a kedvtelését finanszírozza és azt a munkát tisztességgel 
végezze is el. A berendezkedő Rákosi-rendszer, amely a sportot egyértel-
műen politikai erőforrásnak tekintette bevezette azt a gyakorlatot, hogy az 

33  Kun L.: Sport. i. m. 594−606. [http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/581.htm (megtekintve: 
2017. június 27.)]
34  Uo. 607−613. [http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/590.html (megtekintve: 2017. június 
27.)], Serényi Péter: Kovács Tamás parádriposzt. Budapest 2014.
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élsportolók állásban voltak valahol, de a gyakorlatban csak az edzéseket 
kellett teljesíteniük. A sikereikért cserében a rendszer igen magas élet-
színvonalat biztosított a számukra, amely a sportot sok fiatal szemében 
kitörési ponttá emelte. A megélhetési élsport, a széles merítési felület és 
a gyakorlatban korlátlan anyagi lehetőségek 1952-t a valaha volt legsike-
resebb olimpiájává tette. A felnőttek mellett egy olyan ifjúsági utánpótlás 
is kinevelésre került, akik közül többen előbb lettek világbajnokok, mint 
ifjúsági bajnokok.35

1956 után az államilag gerjesztett és szervezett tömegsport azon-
ban súlyos forráskivonásokkal találkozott. Az életszínvonalat növelni, 
a bármiféle szerveződési és ellenállási felületet pedig csökkenteni akaró 
Kádár-rendszer a sportból komoly forrásokat vont ki, amelyet az életszín-
vonal általános növelésére fordított. A már 1956 előtt is jelenlevő ÁVH-s 
kísérők helyét, felkészülve a rengeteg disszidált vívóra és a döntő részben a 
nyugati világban megrendezett vívóversenyeken felbukkanó hírszerzőkre, 
a Rendőrség és titkos szolgálatok operatív tisztjei vették át. A modernizá-
lás szándékával a Kutas István által megálmodott új magyar testkultúra a 
köztudatban a sport fontosságát relativizálni, míg az élsportolók esetében a 
tudományos módszereket bevezetni igyekezett. Így alakult ki az a struktú-
ra, amely lényegében mind a mai napig tartja saját magát.36

Az élsport egyik első magyarországi objektuma volt a tatai edzőtábor, 
ma már edzőközpont, ahol a válogatott tagjai Nyugat-európai színvonalon 
készülhettek a versenyekre. Ez az 1960-as évektől diagnosztikai eszkö-
zökkel, laboratóriumokkal, orvosi és masszázshelyiségekkel is bővült. A 
Kádár-rendszer lojális, megbízható és kisszámú élsportolóban gondolkodó 
vezetése a sportélet magas szintű művelését igyekezett mindinkább Buda-
pestre és környékére centralizálni. A válogatott tagjait az állam anyagilag 

35  Dávid S.: Arany évtizedek i. m. 97−101., Jews in the gym: Judaism, Sports and Athletics. 
Ed. Leonard Greenspoon. H. n. [West Lafayette], 2012. , Elek I.  −  Elek M.: Így vívtunk mi 
i. m. 31., Kovács Dénes: A vívók apostola és a vadászat szerelmese. Budapest 2006. 15−25.
36  Krahulcsán Zsolt  −  Müller Rolf  −  Takács Tibor: Állambiztonság és olimpia 1956-1988. 
Budapest 2008.
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is támogatta, a legsikeresebb sportolók életszínvonala pedig irígylésre 
méltóan magasra emelkedett. Ezek az emberek bejáratossá váltak a párt 
exkluzív vezetőségi ünnepélyeire, fogadásokon vettek részt és sokan igen 
magas állami pozíciókba is eljutottak. A budapesti klubok szakmai szín-
vonala mindinkább elvált a kevésbé dotált „vidéktől”. A lovagias erkölcs 
felszámolásával együtt több kisvárosi vívóklub, így a karcagi és a püspök-
ladányi vívás is megszűntek működni. Az adott szakágak élén az állami 
edző, később szövetségi kapitány állt, aki alatt az egyes és egyre bővülő 
számú fegyvernemek szakági vezetői, szakedzői, majd a válogatottak ne-
velőedzői helyezkedtek el.37

Mivel az MVSZ megalakulásakor nem volt Magyarországon vívómes-
terképzés, az MVSZ a saját feladatköréül csak a válogatók megszervezését, 
a válogatott kijelölését és a nemzetközi versenyekkel kapcsolatos teendőket 
jelölte meg. A vívás oktatását tulajdonképpen rábízta magukra a vívóegye-
sületekre, akik az anyagi lehetőségeikhez mérten gazdálkodtak a saját esz-
közállományukkal és szerződtettek vívómestereket. Mindezt kiegészítette 
némi állami támogatás, de 1945-ig a legtöbb egyesület nem rendelkezett túl 
nagy keretek felett. A kialakuló többfegyvernemes rendszerben az MVSZ 
a forrásait úgy osztotta el, hogy kijelölt néhány kiemelt szakágat – a férfi 
kardvívást, a női tőrvívást, majd később a férfi párbajtőrvívást – amelynek 
fejlesztésére forrásokat különített el. A maradékon osztozott a nem sokra 
tartott férfi tőr, majd az öttusamozgalom kapcsán szárnyra kapó női pár-
bajtőr és végül a csak nemrég olimpiai számmá vált női kard. A Rendszer-
váltás után az edzőket az MVSZ különféle kategóriákba differenciálta az 
elért eredményeik és az épp aktuálisan náluk gyakorló válogatottak száma 
szerint. Ez kialakított a mindmáig működő edzői rendszert.38

Összegzésként elmondható, hogy a versenyszerű magyar vívósport 
a kialakulása során egy fokozatosan professzionalizálódó, de mindvégig 

37  Kun L.: Sport. i. m. 614−619. [http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/596.html (megtekintve 
2017. június 27.)]
38  Uo. 620−621. [http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/599.html (megtekintve: 2017. június 
27.)]
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álcázott professzionalizmust gyakorló rendszerben épült fel. A történelem 
egyes válságos pontjaiban a rendszer egyre és egyre professzionálisabbá 
vált, de ugyanakkor ki is rekesztett egyes elemeket magából. Az első világ-
háború után megtörtént a sportági centralizáció, amelyet a második világ-
háború után a finanszírozás centralizálása követett. 1956-ban követte ezt a 
sportolók körének leszűkítése, majd 1989 után a források szűkítése. 2006 
után az irányítás befolyása is szűkült, a néhai Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumtól az Országos Testnevelési Tanácson, majd Országos Test-
nevelési és Spot Bizottságon, végül Hivatalon át az önálló Sportminiszté-
riumig fejlődött magyar sportélet – és ezzel a magyar vívóélet – 2006 óta 
sport-államtitkársági rangban van jelen a magyar hivatalos életben.
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Abstract
The Evolution of the Structure of Competitive Fencing in Hungary

This paper summarized the evolution of the competitive Hungarian fenc-
ing. Fencing has a long and very important tradition in Hungary being its 
most successful Olympic sport and a dominant part of the everyday life 
before 1945. The current world of fencing can be divided into free time 
fencing and competitive fencing. The later can be split further to sport-
smen, sportswomen, sport diplomats and support staff. These form a comp-
lex hierarchy that covers every part of a semi-professional fencer’s life and 
provides connection to the political and social elite. This study focuses on 
how the major parts of this structure evolved and how fencing solidified its 
positions in the middle and upper middle class during the 20th century. My 
aim was to provide a development history and further details to the unique 
structure of Hungarian fencing. 

Keywords: fencing, history, structure, competitive, sport
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Soós Géza tevékenysége az ellenállási mozgalomban

Előtörténet
Soós Géza 1912. október 13-án született protestáns középosztálybeli család 
gyermekeként Budapest–Kőbányán. Édesapja Soós Zoltán bíró, édesanyja 
Előd Margit rajztanárnő volt.1 Középiskolai tanulmányait a Budapesti X. 
kerületi Kőbányai Magyar királyi Állami Szent László Főgimnáziumban 
– 1924-től Reálgimnáziumban – végig kitűnő eredménnyel végezte 1922 
és 1930 között. 1928. szeptember 6-án lett a Soli Deo Gloria (SDG) Refor-
mátus Diákszövetség tagja, ahol rendkívül aktív tevékenységet folytatott.2 
Az SDG megalakulását Töltéssy Zoltán kezdeményezte és Soós főleg 
gimnazistákból alakította meg az SDG kőbányai körét.3 Középiskolai ta-
nulmányai mellett az SDG töltötte ki életét, ahol kezdetben a mozgalom 
üdülőtitkára volt, majd középiskolai fiútitkára, főtitkára, aztán alelnöke. 
1940 és 1946 között pedig az SDG elnöki tisztségét töltötte be.4 Ravasz 
László püspök tanácsára a jogon kezdte el egyetemi tanulmányait.5 Az úgy-
nevezett „kormányzó-gyűrű”6–vel doktorrá avatott Soós Géza a diploma 
megszerzése után megkapta kinevezését a budapesti törvényszékre, ahol 
törvényszéki bíróként dolgozott. 

Az 1938 júliusában megrendezett eviani konferencia időpontjában 
az európai református diákszövetség küldöttei is Svájcban tanácskoztak. 

1  Soós Gézáné Tüdős Ilona: Mint a Jézus Krisztus jó vitéze: II. Tim. 2:3 : Emlékezés Soós 
Gézára. Szerk. Havas Gábor − Pröhle Sándorné Soos Edit. Budapest 1989. 1. 
2  Gergely Ferenc: A házigazda. Soós Géza emlékére. Confessio 1.(1983) 23.
3  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 3.
4  Havas Gábor – Kulifay Albert: A Soli Deo Gloria Szövetség története. Budapest Soli Deo 
Gloria, 1992. 31−34.
5  Evangéliumot Magyarországnak!: Soós Géza emlékkönyv 1912-1953. Szerk. Soós Gézáné 
Tüdős Ilona et al. A Ráday Gyűjtemény kiadása. Budapest, 1999.16.
6  A kormányzó-gyűrűs kitüntetéssel azokat a hallgatókat díjazzák, akiknek az elemi iskolától 
kezdve a diploma megszerzéséig csak jeles érdemjegye van.



184

MOLNÁR DÁNIEL

Ennek a véletlennek, titkári pozíciójának és közismert németellenes beál-
lítottságának köszönhetően adódott a lehetőség, hogy Soós Gézát küldték 
ki megfigyelői minőségben konferenciára. Természetesen az utazás előtt a 
Külügyminisztérium illetékesei felkészítették, hogy a Gestapo és a nyugati 
titkosszolgálatok is figyelni fogják.7 Az utazás előtt Horthy Miklós kor-
mányzó is fogadta a megfigyelőt, amiről így írt Soós Géza: „A kormányzó 
fogadott utazásom előtt. Református egyházi körökből igen jól ismertük 
egymást. A kihallgatás közel egy órán át tartott. Arra kért, hogy nagyon 
óvatosan viselkedjem, de ugyanakkor igen alaposan nézzek utána a zsidó-
ság üldözéséről szóló mendemondáknak.”8

A 27 éves Soós Géza – bár vallási és közéleti elhivatottságát részesí-
tette előnyben –, a biztos hátország megteremtése miatt vágyott az otthona-
lapításra és a családra. Ezért 1939-ben megkérte Tüdős Ilona kezét9, 1940. 
október 12-én10 pedig a budapesti Kálvin-téri templomban feleségül vette, 
akitől házasságuk során hat gyermekük született.11 Teleki Pál második mi-
niszterelnöksége alatt, 1939-től a Minisztertanács elnöki titkára volt, és a 
Teleki Pál kezdeményezésére felállított IV. Tájékoztató Osztály munkatár-
sa.12 Az osztályon – mely a miniszterelnök politikájának szellemében mű-
ködött – Szent-Iványi Domokos közvetlen irányítása mellett dolgozott.13 
Az osztály célja az volt, hogy a hivatal összeköttetéseit felhasználva em-
bereket juttassanak ki antant országokba, főleg az Amerikai Egyesült Álla-
mokba és Nyugat-Európába.14 Teleki Pál miniszterelnök 1941. április 3-án 
bekövetkezett tragikus halála után a IV. Tájékoztató Osztályt felszámolták, 
7  Soós Gézáné Tüdős I. et al.: Evangéliumot Magyarországnak i. m. 127–128.
8  Koncz Lajos: Zsidómentés és nemzeti ellenállás. Beszélő (2001: 9. sz.).
9  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 6–8.
10  Felesége visszaemlékezéséből tudjuk azt is, hogy Géza ragaszkodott a fent említett 
dátumhoz, ugyanis másnap, 1940. október 13-án volt a 28. születésnapja és ekkorra már házas 
ember akart lenni. 
11  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 9–12.
12  „A hitet megtartottam (…)”: Soós Géza, 1912–2012: jubileumi kötet. Szerk. Horváth 
Erzsébet. Budapest 2012. 10.
13  Gergely F.: A házigazda i. m. 24.
14  Szekér Nóra: A Magyar Közösség története. PhD értekezés, PPKE, 2009. 99.
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de Szent-Iványi Domokos és közvetlen munkatársai szükségét érezték a 
hivatalos kormánypolitikával szemben álló németellenes erők összefogá-
sának. 1941 végén ennek jegyében alakult meg a Magyar Függetlenségi 
Mozgalom Kudar Lajos, Padányi Jenő és Soós Géza kezdeményezésére, 
Szent-Iványi Domokos vezetésével.15 A német megszállásig az MFM nem 
volt titkos társaság, ugyanakkor tagjai nem beszéltek róla, nem volt tagnév-
sora, tagsági díja, pecsétje.16

A tanulmány későbbi részében Soós Géza ellenállásban betöltött szere-
pét példákkal illusztrálva kívánom bemutatni. Szót ejtek arról, hogy milyen 
tetteket hajtott végre a magyarországi zsidók mentése érdekében és arról is 
átfogó képet kívánok adni, hogy az ellenállásban való részvétel mennyire 
veszélyes és összetett tevékenység volt.

Szinte elképzelhetetlen számunkra, milyen nagy hatást gyakorolt az 
Auschwitzi jegyzőkönyv a világra, hiszen ez volt az első olyan dokumen-
tum, amely részletesen leírta milyen borzalmak zajlanak a náci munka-
táborban. A jegyzőkönyv elterjedésében meghatározó érdeme volt Soós 
Gézának is, melyet a későbbiekben részletesen bemutatok.

1944. december 9-én Soós társaival együtt a pápai repülőtérről, egy 
német felségjelzésű repülőgéppel Rómába repült, hogy az angol–amerikai 
szövetségeseket tájékoztassák a magyarországi németellenes mozgal-
makról. A szövetségesek Soós információit fontosnak ítélték, ezért 1944 
decemberétől 1945 őszéig „barátságos” őrizetben volt Olaszországban. 
Tapasztalataim szerint ez a téma kevéssé ismert és feldolgozott, ezért 
Soós Géza feljegyzéseit, felesége naplórészleteit és Török Bálint írásait 
felhasználva kívánom bemutatni a későbbiekben részletesebben. Továbbá 
azt, hogy milyen hatást gyakorolt a küldetés szűkebb értelemben véve Soós 
Gézára és családjára, illetve tágabb értelemben pedig a Magyar Független-
ségi Mozgalomra.

15  Saláta Kálmán: A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom, kislexikon, Budapest 
1987. 96–98.
16  Csicsery–Rónay István: A Magyar Függetlenségi Mozgalom története. Magyar Szemle 8. 
(1999) 91–109.
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Soós Géza 1945 őszén Rómából Genfbe utazott, ahol az Egyházak Vi-
lágtanácsa révén igyekezett élelmet és pénzsegélyt, a Nemzetközi Vörös-
keresztnél pedig gyógyszereket szerezni Magyarország számára.17 Ezután 
merülhetett fel először az a gondolat, hogy megpróbálja családját nyugatra 
menekíteni. Végül tizenhárom hónapnyi elszakítottság után 1946. január 
4-én találkozhatott újra feleségével és gyermekeivel Genfben, akiket idő-
közben sikeresen ide menekített. Három hetet töltött csupán családjával, 
ugyanis 1946. január 26-án Soós Budapestre utazott, hogy megkapja iga-
zolását és osztálytanácsosi állását a külügyminisztériumban.18 

1946. március 8-án Nagy Ferenc kisgazda miniszterelnök dr. Soós 
Gézának, mint Teleki Pál volt miniszterelnök tanácsosa részére állított 
ki igazolást. Ebben elismeri és igazolja, hogy Soós a nemzeti ellenállási 
mozgalomban és a fasizmus elleni harcban önfeláldozó tevékenységet 
tanúsított.19 Ezt követően azonban a titkosszolgálat elkezdte üldözni Soós 
Gézát, amelyről Hitvallásom című művében így emlékszik vissza: „1946-
ban Budapesten a kommunisták újra megkísérelték, hogy eltegyenek láb 
alól, mivel visszautasítottam, hogy belépjek a kommunista pártba, vagy 
aláírjam legalább az engedelmességi nyilatkozatot. (…) Hamarosan belát-
tam, hogy minden út járhatatlan: becsületes ember nem tud együttműködni 
a kommunistákkal.”20

1946 júniusában Soós Géza váratlanul megérkezett családjához Svájc-
ba. Magyarországról Svájcba menekülésének kalandos részleteit felesége 
csak jóval később, 1987 nyarán ismerhette meg, amikor hozzájutott Éliás 
József, a Jó Pásztor Bizottság vezetőjének leveléhez. Ebben arról számol 
be a lelkész, hogy a titkosszolgálat már nagy erőkkel kereste Soóst és saj-
tótámadás is volt ellene.21 Soósnak végül egy vöröskeresztes teherautón, 

17  Horváth E.: Soós Géza jubileumi kötet i. m. 15.
18  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 41–44.
19  Miniszterelnöki rendelet 7200/1945. 
20  Soós Géza: Hitvallásom. Új Magyar Út 1954.
21  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 45–46.
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egy halom ruha alá rejtőzve sikerült átszöknie a határon és visszajutni 
családjához Genfbe.22

Az Ökomenikus Világtanács az Egyesült Államok Északi Presbiteri-
ánus Egyház támogatásával teológiai ösztöndíjat ajánlott fel Soós Géza 
számára, aki két év alatt végezte el a négy éves teológiai képzést Genf-
ben.23 Mindeközben Magyarországon a Kossuth Népe 1947. január 20-i 
számában „Rómában Soós Géza szervezte az összeesküvést” címmel jelen-
tettek meg cikket a címlapon. A cikk írója tájékoztatja az olvasókat, hogy 
„jól tájékozott helyről nyert információink alapján eddig még ismeretlen 
részleteket közlünk az összeesküvők olaszországi kapcsolatairól”, továbbá 
arról, hogy „Soós Géza és jól fizetett segítői rendszeresen terjesztik a hamis 
híreket az itthoni állapotokról.”24 Az 1947. április 24-én tartott Minisz-
tertanácson terjesztette elő Rajk László belügyminiszter 217 992/1947. 
számú javaslatát többek között Soós Géza magyar állampolgárságától való 
megfosztása tárgyában.25 Az 1948. július 9-én tartott Minisztertanácson 
pedig a 7720/1948. számú kormányhatározat értelmében elrendelték az 
állampolgárságtól megfosztott Soós Géza, vagyonának elkobzását is.26

 Soós Géza genfi egyetemi tanulmányaival párhuzamosan megbízást 
kapott a Németországban angol, amerikai és francia övezetekben rekedt 
több mint tizennégy ezer magyar, továbbá cseh, ukrán, lett és lengyel 
nemzetiségű protestáns lelki gondozására.27 A kényszerű külföldi tartóz-
kodás ellenére, 1950-ben nyújtotta be disszertációját a Genfi Egyetem 
Hittudományi Karán A magyarországi protestáns diákmozgalmak története 

22  100 éve született Dr. Soós Géza 1912-1953. Áldás, békesség! 2012. 1/4. 15.
23  Horváth E.:Soós Géza jubileumi kötet i. m. 15.
24  Kossuth Népe 1947. január 20.
25  Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1946. 
november 22. – 1947. május 31. Szerk. Szűcs László − G. Vass István, Budapest 2008. 1137.
26  Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1947. június 1.– 1950. február 25. A 
Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2. Budapest 2004. 210.
27  Havas G. – Kulifay A.: A Soli Deo Gloria Szövetség története i. m. 521.
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a két világháború között címmel.28 1950. július 8-án szentelték lelkésszé 
Genfben a Szent Péter katedrálisban.29

A már korábban említett sokrétű tevékenységének egyik fontos szelete 
volt az Új Magyar Út  című folyóirat. A lap Soós Géza szervezőképessé-
gének és összeköttetéseinek eredményeképpen született meg és jelent meg 
első száma nyomtatásban, 1950 januárjában.30 Soós Géza és felesége már 
1950-ben elkezdett komolyan gondolkodni az Amerikai Egyesült Államok-
ba való emigrálásról. Európában akartak maradni, de a svájci hatóságok a 
tudomásukra hozták, hogy abban az esetben, ha a magyar kormány kikérné 
Soóst, akkor nem adhatnának neki politikai menedéket. Ennek reális volt a 
veszélye, mivel korábban már említett ún. „összeesküvési per” folyamán a 
magyar kormány rossz színben tüntette fel az olaszországi küldetés során 
végzett tevékenységét.31

Az Amerikai Magyar Népszava 1951. november 12-én megjelent 
cikkében számol be arról, hogy Dr. Soós Géza családjával együtt érkezett 
meg New Yorkba, akit a magyar emigráció egyik legismertebb fiatal vezető 
egyéniségének tartanak.32 Ebben az időszakban több helyi és országos lap 
is beszámolt Soós érkezéséről. 

Soós Géza 1953. szeptember 5-én, országos körúton vett részt Koszo-
rús Ferenc ezredessel, amikor az autójuk az igen kedvezőtlen időjárási kö-
rülmények között egy híd korlátjának hajtott. Az ezredes súlyos sérülései 
ellenére túlélte a balesetet, Soós azonban a mentőautóban életét vesztette.33 
Váratlan és tragikus halála megdöbbentette a közvéleményt. Levéltári kuta-
tásaim során számos újsággal találkoztam, amelyek közölték a váratlan hírt 
(például Hungarian Miners’ Journal, vagyis a Magyar Bányászlap; az egyik 
legnevesebb svájci lap, a Journal de Geneve; a századforduló óta működő 
28  Kiss Réka: Soos Géza, a kiemelkedő ifjúsági vezető és politikus = Reformátusok Budapesten 
I. Szerk.: Kósa László, Budapest 2006. 755.
29  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 55.
30  Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–1985. Budapest 1989. 248.
31  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 54.
32  Amerikai Magyar Népszava 1951. november 12.
33  Gergely F.: A házigazda i. m. 28.



189

SOÓS GÉZA TEVÉKENYSÉGE AZ ELLENÁLLÁSI MOZGALOMBAN

és konzervatív értékeket képviselő Amerikai Magyarság című hetilap). 
Soós Géza halálával kapcsolatban sokan a mai napig szándékosságot vél-
nek felfedezni, főleg azért, mert Koszorús 1974-ben szintén autóbalesetben 
vesztette életét.34 Papp Vilmos Soós Gézáról írt nekrológjában is említést 
tesz arról, hogy egyesek szerint KGB-s manipuláció következtében vált 
irányíthatatlanná a gépkocsi.35

Tevékenysége az ellenállási mozgalomban
Koncz Lajos Zsidómentés és nemzeti ellenállás című írásában megjelent 
akcióval szeretném érzékeltetni Soós Géza tevékenységének veszélyessé-
gét. Azért választottam ezt az akciót, mert úgy gondolom, hogy jó kiindu-
lási pont Soós Géza zsidómentő tevékenységének bemutatására. 

1944 novemberének végén Szalai Pál budapesti rendőrparancsnok és 
egy „Diplomata” fedőnevű ember információt kaptak arról, hogy hadifo-
goly repülősöket és elfogott lengyel zsidókat szállítanak el a németek. Az 
ellenállók egy csoportja, köztük Raoul Wallenberg36 és a sofőrje, Szalai 
34  Sindelyes Dóra: A „titokzatos magyar Wallenberg” HVG (1766) (2013−15) 45.
35  Papp Vilmos: Dr. Soós Géza teológusról (1912–1953) Polisz 107 (2007. szeptember) 32−35.
36  Raoul Wallenberg 1912. augusztus 4-én született Stockholmban Svédország egyik 
leghíresebb családjának sarjaként. A család a hagyományok szerint Raoult is bankárnak 
szánta, ő azonban inkább az építészet és a kereskedelem iránt érdeklődött.  1930 tavaszán 
érettségizett, majd letöltötte kötelező katonai szolgálatát a testőrségnél. 1931-től Amerikában 
folytatta tanulmányait, a Michigan Universityn ahol építészetet tanult. A diploma 
megszerzése után nagyapja állást szerzett neki egy holland banknál a palesztin Haifában. Itt 
került először kapcsolatba a Németországból menekült zsidókkal, akiknek az üldöztetésükről 
szóló beszámolói mélyen felkavarták. 1944-ben az Egyesült Államok is kérte, hogy a svéd 
kormány járjon közben Magyarországon. A svédek elhatározták, hogy információszerzés 
és segítségnyújtás céljából Magyarországra küldenek valakit. 1944. július 9-én Wallenberg 
megérkezett Budapestre, aki nem a hagyományos diplomáciai módszereket alkalmazta, hanem 
a vesztegetéstől a zsarolással való fenyegetésig szinte bármilyen lehetőséget megragadott, 
hogy életeket menthessen. Magyarországon tartózkodása alatt több ezer ember életét mentette 
meg különféle akciók alatt. 1945. január 17-én Wallenberg Budapestről Debrecenbe indult, 
oda azonban soha nem érkezett meg. Feltételezések szerint sofőrjével, Langfelder Vilmossal 
együtt erőszakkal a Szovjetunióba hurcolták. Megbízható szemtanúk szerint Moszkvában az 
NKVD tartotta fogva, majd Langfelderrel együtt a lubjankai börtönbe került. 1945. március 
8-án szovjet nyomásra a Magyar Rádió bemondta, hogy Wallenberget a Debrecenbe vezető 
úton a nyilasok vagy a Gestapo ügynökei meggyilkolták. Ember az embertelenségben. 
Wallenbeg életrajz. [http://wallenberg.hu/hu/raoul-wallenberg/eletrajz.html (megtekintés: 
2015. március 28.)]
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Pál, a „Diplomata”, fiatal nő és férje, valamint két katonatiszt egy veszélyes 
akciót hajtottak végre az újpesti rakparton. Koncz Lajos a történetben sze-
replő fiatal nő által végrendeletszerűen megírt dokumentumra hivatkozva 
valószínűsíti, hogy a „Diplomata” fedőnév alatt Soós Géza tevékenykedett: 
„a legértékesebb, s legveszélyesebb feladatokat végzi a szövetség ember-
mentési szervezetében (valódi nevét senki nem használhatta) ... Wallenberg 
is elmondta, hogy a nagyon veszélyes akciókban segíti őt, higgadtan, bát-
ran ... (Soos Géza volt a neve... évtizedek múltán tudtam meg igazi nevét 
egy ifjúkori fotóját látva meg.).”37

Az akció a következők szerint zajlott le. Mikor jelezték, hogy közeledik 
feléjük a kiszemelt autó, akkor a fiatal nő fejére Wallenberg először ribizli 
lekvárt kent, majd keresztbe lefektette az úttesten, hogy sérült hölgy látsza-
tát keltse. Miután az autó megállt és kiszállt a sofőr fegyveres kísérőjével, 
ártalmatlanná tették őket és a foglyokat őrző katonákat. A négy katonát a 
támfalba épített rejtett raktárba vitték, a 14 foglyot, akiket szállítottak, pe-
dig ellátták étellel és ruhával. A „Diplomata” helyezte biztonságba őket, a 
katonákat pedig közvetve Wallenberg cserélte el negyven kivégzésre szánt 
zsidó emberért cserébe.38 

Koncz Lajos tanulmányában úgy fogalmazott, hogy „Valószínűleg 
Wallenberg mellett a legjelentősebb magyar zsidómentő. De míg Wallen-
berget védte a semleges országok diplomatáinak még a náci fenevadak 
szemében is bizonyos mértékben kijáró immunitás, addig Soós Gézát csak 
egy jól megszervezett kis magyar csoport fegyelmezett hallgatása védte. A 
hallgatás olyan jól működött, hogy a mai napig alig lehet részleteket meg-
tudni Soós Géza ellenállási és zsidómentő tevékenységéről.”39 Kutatások 
és feljegyzések is alátámasztják, hogy a két embermentő találkozott egy-
mással. Ember Mária 1999-ben megjelent könyvében azt írja, hogy „Raoul 
Wallenberg mindjárt a második munkanapján keresni kezdte az érintkezést 

37  Koncz L.: Zsidómentés és nemzeti ellenállás i. m.
38  Uo.
39  Uo.
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dr. Soos Gézával – zsebnaptárába csupa nagybetűvel van beírva: SOOS.”40 
Soós Géza a korábban már említett 1947. szeptember 25-én Auer Pálnak 
írt levelében így emlékszik vissza a találkozásra: „Így léptem érintkezésbe 
a legendás hírű Wallenberg Raoullal, aki Budapestre érkezve elsők között 
keresett fel. (…) Vele, és főként Éliás Józseffel beszéltünk meg és dolgoz-
tunk ki terveket.”41

Ahogy azt Csicsery–Rónay István írta a Beszélőben megjelent tanul-
mányában, a Magyar Függetlenségi Mozgalomból ellenállási tevékenysége 
alatt MFM–tag minőségben sosem bukott le senki. Arról már korábban is 
írtam — köszönhető ez annak —, hogy tagjai nem beszéltek a mozgalom-
ról, nem volt tagnévsora, tagsági díja, pecsétje.42 Véleményem szerint a 
táblázatban prezentált titkosítások is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a moz-
galom megtudta őrizni titkosságát és a háttérben meghúzódva végezhette 
németellenes, zsidómentő tevékenységét.

Az Auschwitzi jegyzőkönyv
Szinte elképzelhetetlen számunkra milyen nagy hatást gyakorolt az 
Auschwitzi jegyzőkönyv a világra, hiszen ez volt az első olyan dokumen-
tum, amely részletesen leírta milyen borzalmak zajlanak a náci munkatá-
borban. Egy nagyon fontos kérdés fogalmazódott meg bennem a forrásokat 
tanulmányozva: milyen szerepe volt a jegyzőkönyvnek abban, hogy Hor-
thy kormányzó leállítatta a zsidók deportálását 1944-ben, ezzel megmentve 
több mint 250 000 budapesti zsidó életét? A tények ismertetése mellett erre 
is keresem a választ az alábbi alfejezetben.

A tábor ellenállási szervezete 1944. április 7-én sikeresen megszöktette 
Alfred Wetzlert és Walter Rosenberget, két szlovákiai zsidó férfit. A felada-
tuk az volt, hogy tájékoztatást és figyelmeztetést adjanak a németek által 
megszállt Magyarországnak arról, hogy az auschwitzi tábor már készül a 
40  Ember Mária: Wallenberg Budapesten. Budapest 2000. 32.
41  Soós Gézáné Tüdős I. et al.: Evangéliumot Magyarországnak i. m. 142.
42  Csicsery – Rónay István: A Magyar Függetlenségi Mozgalom története i. m.
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magyar zsidók fogadására. Wetzler és Rosenberg két héttel a szökés után, 
április 21-én értek Szlovákiába és már öt nappal később elkészítették a 
jegyzőkönyv német és szlovák nyelvű változatát Zsolnán. Eddig nem 
tisztázott módon, 1944 tavaszán jutott el a jegyzőkönyv Soóshoz. Később 
azt a rendkívüli és veszélyes megbízást adta Éliás József lelkésznek, a 
Jó Pásztor Bizottság vezetőjének, hogy fordíttassa le németről magyarra 
a jegyzőkönyvet, utána pedig szervezze meg a kézbesítését a bizalmas 
címzettekhez. Ahogy Éliás fogalmazott Szenes Sándor interjújában: „a 
fordításra egyik leghűbb, legműveltebb, kipróbált munkatársamat, Székely 
Máriát kértem fel”.43 A fordító így nyilatkozott az első olvasás élményéről: 
„Ez az auschwitzi helyszíni beszámoló érzelmileg olyan felfoghatatlanul 
megdöbbentő és megrendítő volt, amit szavakban nem is lehet kifejezni.”44 
A jegyzőkönyv 38 gépelt oldalas magyar fordítása ismerteti a gázkamrák 
és krematóriumok működését, valamint részletes adatokat közöl az 1942 
áprilisa és 1944 áprilisa között megölt foglyok számáról.45 Székely Mária 
hat-nyolc nap alatt fordította le a jegyzőkönyvet és – ahogy Soós Géza 
kérte –, öt magyar példányt Éliás Józsefhez, a hatodik magyart és az eredeti 
német szöveget pedig Soóshoz vitte el a Külügyminisztériumba. Az első 
címzett Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás volt, akihez a kézbesítést 
Cavallier József vállalta el. A második példány Ravasz László református 
püspököt illette, akihez Bereczky Albert lelkész juttatta el a jegyzőköny-
vet. A harmadik címzett Raffay Sándor evangélikus püspök volt, akihez 
Kemény Lajos evangélikus esperes vitte el a dokumentumot. A negyedik 
példány Komoly Ottó építészhez, a hazai izraelita közélet és a magyar ci-
onisták egyik vezetőjéhez jutott el Kárpáthy Géza törvényszéki bíró által. 
Az ötödik példány címzettjéről azt mondta Soós Géza, hogy majd alkalmas 
időben rendelkezik róla.46 Az ötödik címzett az özvegy kormányzóhelyet-

43  Szenes Sándor: „…Akkor már minden egyházfő asztalán ott volt az Auschwitzi 
jegyzőkönyv…” Valóság 10. (1983) 75–77.
44  Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Budapest, 1986. 112.
45  Soós Gézáné Tüdős I. et al.: Evangéliumot Magyarországnak i. m. 132.
46  Szenes S.: Auschwitzi jegyzőkönyv i. m. 78–79.
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tesné, Horthy Istvánné volt, akihez Török Sándor, a keresztyén zsidók 
szervezetének képviselője volt a kapcsolattartó.47 Ahogy az Éliás József 
interjúból megtudhatjuk Soós Gézának és az ellenállási mozgalom köz-
benjárásának köszönhetően Török Sándor bekerült Edelsheim Gyulai Ilona 
grófnő bizalmi körébe, így bejáratos lehetett a Várpalotába. Szent-Iványi 
Domokost, az ellenállási mozgalom egyik vezetőjét jó kapcsolat fűzte a 
Horthy családhoz, így a grófnőhöz is, aki meg volt győződve arról, hogy a 
férje halálát okozó repülőszerencsétlenséget a németek okozták.48 A grófnő 
Becsület és kötelesség című kötetében így emlékszik vissza arra a napra, 
amikor megkapta a jegyzőkönyvet: „Naplóm szerint Török Sándor július 
elsején jött fel hozzám először egyedül (…) Július 3-i, második látogatá-
sa alá van húzva, tehát az volt az az emlékezetes nap, amikor elhozta az 
Auschwitzi jegyzőkönyvet. (…) Valahogyan az ember rögtön érezte, hogy 
ebben az írásban minden szó igaz, hogy nem propagandaszándékkal ké-
szült, hanem száraz közlése az emberi ésszel szinte felfoghatatlan rémtett-
nek.”49 Török Sándor elmondásából tudjuk, hogy a jegyzőkönyvet először 
a Külügyminisztériumba egy államtitkárhoz vitte el, mivel úgy gondolta, 
hogy így nagyobb hitele lesz a kormányzónál, ha a minisztériumból küldik. 
Miután látta, hogy az államtitkár nem fogja eljuttatni a jegyzőkönyvet, ezért 
úgy határoztak50, hogy a kormányzóhelyettes özvegyén — vagy, ahogy ők 
hívták — a „kiskormányzónén” keresztül juttatják el Horthyhoz.51 A grófnő 
visszaemlékezésében arról is ír, hogy miután elolvasta a jegyzőkönyvet el-
sőként anyósának adta oda, aki megígérte, hogy átadja a kormányzónak. A 
„kiskormányzóné” anyósától tudta meg, hogy Horthy megrendülve olvasta 
47  Koncz L.: Zsidómentés és nemzeti ellenállás. i. m.
48  Szenes S.: Auschwitzi jegyzőkönyv i. m. 79.
49  Gróf Edelsheim Gyulai Ilona: Becsület és kötelesség 1. 1918–1944. Budapest, 2011. 
263–264.
50  A grófné visszaemlékező kötetéből tudjuk, hogy a német megszállás után május környékén 
létrejött egy néhány emberből álló hírhordó „összeesküvő” csoport, melynek többek között 
tagja volt Vállay Gyula, a Magyar Vöröskereszt elnöke és Apor Gizella, a Magyar Vöröskereszt 
hivatásos főápolónője, valamint Török Sándor is. Török Sándor Vállay Gyulával és Apor 
Gizellával egyetértésben jelölték ki kapcsolattartónak a grófnét.
51  Szenes S.: Befejezetlen múlt i. m. 197–198.
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végig a jegyzőkönyvet és nem akarta elhinni, hogy az ott leírt borzalmak 
megtörténtek.52 

A kormányzó, ha nem is kizárólag a jegyzőkönyv hatására, de lépé-
seket tett a zsidóság deportálásának leállítása érdekében. Úgy gondolom, 
hogy a jegyzőkönyvnek és természetesen Soósnak is közvetetten lehetett 
hatása a deportálás leállításában. Csicsery–Rónay István szerint Horthy 
ekkor adta fel passzivitását és közölte, hogy támogatni fogja az ellenál-
lási mozgalmat. Írásában arról is szó esik, hogy Adolf Eichmann, — aki a 
magyarországi zsidók deportálásáért felelt — Endre László belügyminisz-
ter és Baky László államtitkárok segítségével készítette elő a budapesti, 
a külföldi és a vidékről Pestre menekült zsidók gyors deportálását. Baky 
e célra több különlegesen kiképzett csendőrzászlóaljat rendelt fel a fővá-
rosba.53 A problémát az MFM úgy oldotta meg, hogy két vezérkari tiszt 
tagját Esztergomba küldte, ahol a II. páncélos hadosztály állomásozott.54 
A hadosztály vezérkari főnöke, Koszorús Ferenc felajánlotta szolgálatait 
Horthynak és másnap reggel a rendelkezésére álló erőkkel megszállta Bu-
dát. Koszorús ezredes ultimátumot intézett Bakyékhoz, hogy 24 órán belül 
irányítsák vissza körletükbe a csendőröket.55 Koszorús Ferenc és az MFM 
akciója sikerrel zárult, hiszen közel negyedmillió ember életét mentették 
meg.  Soós Géza kezdeményezésére „Sétáltató Bizottság” néven egy civil 
akciótervet is kidolgoztak, arra az esetre, ha a katonai lépések nem lennének 
sikeresek. Az egyházak által kijelölt fiatalokból két-három fős mozgékony 
csoportokat szerveztek. E csoportoknak az lett volna a feladatuk, hogy 
a deportálás megkezdésekor vezessék ki a kitelepítendőket a közeli parkba 

52  Gróf Edelsheim Gyulai I.: Becsület és kötelesség i. m. 264–265.
53  Kudar ezredes, a csendőrnyomozó osztály parancsnoka, MFM-tag, két segédtisztjével 
leitatta az egyik csendőralakulat parancsnokát, aki elmondta, hogy csapataik azért vannak itt, 
hogy a pesti zsidóságot deportálják. A beszélgetésről jegyzőkönyvet vettek fel, amelyet Kudar 
átadott a testőrség parancsnokának, majd Szent-Iványi Domokost is tájékoztatta. 
54  Ez az alakulat a magyar hadsereg utolsó tartaléka volt, amelynek létéről a németeket többé-
kevésbé homályban tudták eddig tartani.
55  Csicsery–Rónay István: A Magyar Függetlenségi Mozgalom története i. m.
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vagy térre, s onnan csak egyéni erőszak hatása alatt mozduljanak el. Ezt 
az engedetlenségi mozgalmat — szerencsére — nem kellett kipróbálni.56

A Koszorús akció előzményeivel, vitatottságával és megítélésével 
Török Bálint Legenda vagy tény? – Mi az igazság a Koszorús-akcióról? 
című írásában foglalkozik részletesen. Soós és Koszorús háború alatti 
kapcsolatának jelentőségét azért is szeretném kiemelni, mert a két férfi 
tevékenysége a későbbiekben is több ponton összefonódott. Az emigráció-
ban is jelentős volt az együttműködésük és Soós tragikus autóbalesetekor 
utastársa Koszorús Ferenc volt. 

Az olaszországi küldetés
Ebben az alfejezetben a második világháború alatti magyar történelem 
egy olyan eseményéről, az olaszországi küldetésről számolok be, mely 
tapasztalataim szerint kevéssé ismert és feldolgozott. Soós Géza feljegyzé-
seit, felesége naplórészleteit és Török Bálint írásait felhasználva kívánom 
bemutatni, hogy milyen hatást gyakorolt a küldetés szűkebb értelemben 
véve Soós Gézára és családjára, illetve tágabb értelemben pedig a Magyar 
Függetlenségi Mozgalomra.

A küldetés előzményeinél meg kell említeni, hogy november 9-én 
megalakult a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága (MNFFB), 
melynek megszervezésében Bajcsy-Zsilinszky, Dudás József, Soós Géza, 
valamint a korábbi miniszterelnök, gróf Bethlen István vett részt a legak-
tívabban. A demokratikus pártok (Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, 
a Nemzeti Parasztpárt), valamint a Kommunisták Magyarországi Pártja, a 
Magyar Függetlenségi Mozgalom és a Magyar Ifjúság Szabadságfrontja 
részvételével végre kialakult az ellenállás különböző mozgalmait egyesítő 
szervezet. A bizottság elnöke Bajcsy-Zsilinszky Endre, helyettese Csorba 
János lett. A vezetőségben Soós Géza képviselte a Magyar Függetlenségi 
Mozgalmat. 1944. november 11-én megszerveződött a MNFFB katonai 
szekciója.

56  Török Bálint: 1944. március 19. 2. rész. Magyar Szemle. (2004: 5–6. sz.). 89–11.
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A katonai szervezkedésben kiváló katonatisztek egész sora vett részt, 
akiknek jó részük már előzőleg kapcsolatban volt a Kiugrási Irodán keresz-
tül a Magyar Függetlenségi Mozgalommal. 1944. november 22-én árulás 
folytán az egész katonai vezérkar lebukott, Zsilinszkyt is letartóztatták. 
Soós Géza szerencsére másutt tárgyalt, így elkerülte a letartóztatást. A 
nyilas uralom alatt az MFM minden kapcsolata megszakadt a külfölddel és 
a moszkvai fegyverszüneti delegációval, vagyis Szent-Iványi Domokossal 
is. A szovjet katonai egységek vezetőihez küldött üzenetekre nem érkezett 
válasz. Ezért az ellenállás elhatározta, hogy kiküldi Soós Gézát Olaszor-
szágba. Egyrészt azért, hogy felvegye a kapcsolatot nyugatiakkal, másrészt 
azért, hogy rajtuk keresztül próbáljon érintkezésbe lépni Szent-Iványival, 
továbbá azért, hogy egy utolsó kísérletet tegyen Budapest megmentésére.57

Soós Gézáné Tüdős Ilona visszaemlékezéséből tudjuk, hogy 1944 
tavaszán a családfő feleségét és gyermekeit a pest megyei Gombára köl-
töztette, ezzel védve őket az állandó légitámadásoktól. Ősszel már vissza-
költöztek Budapestre, de nem volt nyugtuk, hiszen a Gestapo ekkor már 
nagyon kereste Soóst. Felesége 1944. december 4-én írt naplóbejegyzésé-
ből tudhatjuk meg azt is, hogy októbertől kezdve már nem nagyon töltötte 
otthon az éjszakákat férje, hiszen félt attól, hogy veszélyt hoz a családjára. 
December 4-én este hazament, hogy elvigye a legszükségesebb ruháit, 
mert másnap indultak. Azt, hogy kivel, hova, mennyi időre és miért, nem 
árulta el feleségének.58

Másnap, tehát 1944. december 5-én egy autó indult Budapestről Pá-
pára. Az autóban volt Rakovich Sándor őrmester, motorszerelő, valamint 
Hadnagy Domokos repülő őrnagy, a Repülőkísérleti Intézet (RKI) parancs-
nokhelyettese egy hamis paranccsal. A további utasok: Toperczer Árpád 
főhadnagy navigátor, Hadnagy Domokos felesége és egyéves kislányuk, 
valamint Soós Géza. Magukkal vitték még Johannes Adolf Bentickt német 
hadifogságból Magyarországra szökött holland hadnagyot is. Az utasok 
57  Török Bálint: A lélek az első – 50 éve halt meg Soós Géza. Magyar Szemle. (2003: 7–8. 
sz.). 114–134.
58  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 19.
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célja az volt, hogy a pápai repülőtéren szerezzenek egy alkalmas repü-
lőgépet, amivel Olaszországba repülhetnek. Miután megérkeztek Pápára 
egy megbízható háznál rejtőztek el, amit 4 nap múlva, december 8-án késő 
este hagytak el. Az őrség távollététét kihasználva december 9-én kora 
reggel elloptak egy He–111-es német repülőgépet, amivel az Adria felett 
Olaszország felé vették az irányt. Bari előtt amerikai vadászgépek vették 
körül őket és a kísérték a gépet, ameddig egy Foggia környékén működő 
amerikai bázison le nem szállt.59

Már az azt követő napon, tehát 1944. december 10-én Soós Géza levelet 
írt San Severo-Foggiaból, amely írást felesége csak júniusban kapta meg. 
Két héttel később pedig 1944. december 25-én Bariból folytatta levelét.60 A 
leveleket felesége visszaemlékező köteteiben, illetve a Ráday Levéltárban 
is olvastam. Azért tartom fontosnak ezt a két dokumentumot, mert az első 
megbízható korképet rajzol le az ellenállási mozgalomról, a második pedig 
részletesen bemutatja, hogyan bántak velük, miután leszálltak Olaszország-
ban. Az első levélben Soós arról ír feleségének, hogy Teleki Pál halála után 
Magyarország egyre jobban sodródott az egyértelmű németbarátság irá-
nyába. Ezzel szemben ő már 1942 őszétől a szerinte helyesebb angolszász 
vonalat próbálta kiépíteni. A levélből azt is hangsúlyozza Soós, hogy a  
— korábban már említett — svájci útja után tett javaslataival hazánk sorsa 
másként alakulhatott volna. Véleménye szerint alacsony rangja, hiányzó 
családi összeköttetései miatt nem figyeltek fel javaslataira. Az 1944. már-
cius 19-i német megszállást követően belső késztetést érzett, hogy segítse 
Magyarország ügyét. Régi kollégájával, Szent-Iványi Domokossal – akivel 
közben barátokká váltak – létrehozták a Magyar Függetlenségi Mozgal-
mat. A levélben így fogalmaz a feladatok felosztásáról: „Ő a szellemi 
vonalvezetést, a felső rétegek bekapcsolását végezte, én – széles baráti 
köröm, magyar és ifjúsági kapcsolataim révén – a fiatal középréteg és az 
alsóbb rétegek felé építettem a kapcsolatokat.” A levélben azt is bevallja, 

59  Soós Gézáné Tüdős I. et al.: Evangéliumot Magyarországnak i. m. 145–146.
60  Soós Gézáné Tüdős I.: Emlékezés Soós Gézára i. m. 21.
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hogy sem feleségének, sem barátainak, munkatársainak nem mondhatta el 
mit csinált valójában. Mindenki csak egy részlet információjának volt a 
birtokában, az egészet csak Szent-Iványi és Soós látta át.61

A két héttel később, 1944. december 25-én Bariból küldött levelét 
onnan folytatja, hogy elavultnak minősíti a magyar közhivatali szellemet 
és ezt a szellemet tartja hibásnak, amiért nem hallgattak rá, holott, ahogy ő 
fogalmaz már „1943 eleje óta világosan láttam: mit hogyan, kivel kellene 
megtenni”. Kitér arra is, hogy a Gestapo 1944 őszén már élénken kereste. 
Miután az otthon végzett akciókat kapcsolat nélkül értelmetlennek tartot-
ták, ezért az idősebb vezetők döntése alapján Soósnak egy katona barátjával 
Olaszországba kellett menni. A levél további részében leírja feleségének a 
pápai repülő eltulajdonításának történetét, amiről már korábban szó esett 
a dolgozatban. Ezt követően azt mutatja be Soós, hogy repülés közben ra-
kétákat engedtek ki, mutatva, hogy nem ellenséges szándékkal jöttek. Pár 
perccel dél előtt szálltak le az amerikai bázison, ahol már több száz katona 
állt a gép mellett. Az utasokat egyből egy San Severo városától néhány ki-
lométerre lévő barakktáborba vitték. A levélben több étkezést is részletesen 
leír, mivel rendkívül elégedettek voltak az ellátással. 1944. december 10-
én, vasárnap Foggiaba vitték az utasokat kihallgatásra, majd az Intelligence 
Service, az angol hatóság vette át az ügyüket és Bariba szállíttatta őket. 
Soós leírja a levélben, hogy angol bánásmód szinte hidegzuhanyként érte 
őket az amerikaihoz képest. 

A Ráday Levéltárban őrzött Soós Géza – hagyaték (C–230) 17. dobozá-
ban két nyilatkozatra bukkantam az olaszországi küldetéssel kapcsolatban, 
mely közül az első keltezés nélküli, a második pedig kézzel íródott 1945. 
április 13-án Rómában és Dr. S.G. monogram szerepel rajta aláírásként. 

A keltezés nélküli nyilatkozatban az olvasható, hogy a Magyar Függet-
lenségi Mozgalom 1944. december 9-én a mozgalom főtitkárát és katonai 
csoportjának vezetőjét küldte ki Olaszországba. A nyilatkozat a megbízot-

61  Levél feleségének San Severo Foggia-ból 1944. december 10. (Ráday Levéltár Soós Géza 
– hagyaték, C–230)
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taknak hármas feladatot határoz meg. Először is az összeköttetés újbóli 
megteremtése a Szövetségesekkel és a Mozgalom már Moszkvába ment 
vezetőivel. Másodszor annak a közlése, hogy a mozgalom a korlátozott le-
hetőségeken belül megszerveződött és várja a szovjet hadsereg vezetőinek 
utasítását. Végül pedig annak a tájékoztatása, hogy a budapesti földalatti 
erők, milyen jelet várnak, hogy a szovjet hadsereg vezetői a támadás in-
dításakor szükségesnek tartják belső erők megmozdulását. Az is kiderül 
a nyilatkozatból, hogy a kiküldöttek Bariban tartózkodtak és csak nemrég 
mehettek Rómába.

A második nyilatkozatban szintén három pontban határozza meg, hogy 
miért küldte ki őket a Magyar Függetlenségi Mozgalom. Először is azért, 
hogy a Szövetségesekkel megszakadt kapcsolatot felvegyék. Másodsorban 
Budapest ostromával kapcsolatban a kommunistákkal is megbeszélt jelszót 
a szovjet hadsereg vezetői tudomására hozza. Végül pedig általánosan 
akarták tájékoztatni a Szövetségeseket az MFM-ről. Azt is megtudhatjuk 
a nyilatkozatból, hogy 1945. március 5-én a római szovjet követségen tett 
látogatásuk alkalmával kérték Magyarországra való hazamenetelük lehe-
tővé tételét.

Soós Géza viszonylag rövid élete során több területen is rendkívül 
aktív tevékenységet folytatott és számos olyan tettet hajtott végre, mely 
meghatározó szereppel bír Magyarország két világháború közötti történel-
mében.
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Abstract
Géza Soós’ Operation in the Resistance Movement

The aim of my paper is to make an overview about the short but eventful life 
of Géza Soós. I would like to create a comprehensive picture of his work, 
especially of his activity in the national resistance movement. It is well-
known that as a chairman of the Soli Deo Gloria Student Association of the 
Reformed Church (Soli Deo Gloria Református Diákszövetség) Géza Soós 
had a great influence on thousands of young people in the period. He was 
one of the most outstanding figures of the resistance following the German 
occupation of Hungary on 19th March 1944. He played an important role in 
saving of the Jews, and he was in close connection with Raoul Wallenberg. 
He was also involved in the translation and circulation of the Auschwitz 
Protocols (a.k.a. Reports). On 9th December 1944, he flew with others il-
legally from Pápa to Italy on a plane with German roundel to inform the 
allied forces about the anti-German movements in Hungary.  In this paper, I 
have used the correspondence, notes and contemporary newspaper articles 
found in the bequest of Géza Soós in the Ráday Archives (Ráday Levéltár) 
as well as studies about him to present the role of Géza Soós in the Hunga-
rian resistance movement. 

Keywords: Hungarian resistance movement, Jews saving, emigration, Ger-
man occupation of Hungary
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A szuezi válság Anthony Eden memoárja 
és a korabeli brit sajtó tükrében

A háborúk velejárója, hogy minél nagyobbak, annál markánsabb módon 
rajzolják újra a nemzetközi kapcsolatok rendszerét, és a világ hatalmi 
térképét. Ez természetesen a második világháborút követően sem történ-
hetett másképp, amikor is a győzelem ellenére Nagy-Britannia teljesen, 
és egyértelműen második vonalbeli országgá vált a két szuperhatalom az 
Egyesült Államok, valamint a Szovjetunió mögött. London 1945 után a 
1920–1930-as évekhez képest is egyre kevésbé tudott önállóan formálója 
lenni a nemzetközi eseményeknek, és ahhoz sem maradt elegendő ereje, 
hogy a meginduló dekolonizációs folyamatokat megakadályozhassa. A szi-
getországi befolyás visszaszorulásának érdekes attitűdje volt a közel-kele-
ti, és különösen az egyiptomi helyzet alakulása a párizsi békeszerződéseket 
követő étvizedben. 

A nagyrészt francia tőkéből épülő Szuezi-csatorna fő részvényesei 
a britek voltak, akik 1936-ban szerződésben biztosították saját maguk 
számára a vízi útvonal feletti uralmat. Az erre vonatkozó megállapodást 
azonban 1951-ben felmondta Egyiptom, így három éven belül a sziget-
ország katonáinak el kellett hagyniuk a térséget. Az események folyamát 
felgyorsította az a tény, hogy Egyiptom 1952-ben köztársasággá vált, miu-
tán a Mohamed Neguib és Gamal Abdul Nasszer által vezetett forradalom 
megdöntötte Faruk király uralmát. Az elnöki székbe az utóbbi került, aki 
nagy ívű mezőgazdasági és ipari reformokat hirdetett meg. Az új, nacio-
nalista kormányzat egyik legfontosabb célja az volt, hogy a britek minél 
hamarabb elhagyják Egyiptomot, ennek már 1953-ban hangot adtak több, 
az amerikaiakkal folytatott diplomáciai tárgyalásukon során.1

1  John Lewis Gaddis: Most már tudjuk – A hidegháború történetének újraértékelése. Budapest 
2001. 317.
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A nyugati hatalmak számára ebben az időszakban – amikor a politikai 
befolyást folyamatosan elkezdték gazdaságira váltani – kiemelt cél volt, 
hogy az említett tervek megvalósítását Nasszer az ő bevonásukkal hajtsa 
végre, ő azonban szerette volna azt elkerülni, hogy országa a nyugati hatal-
mak befolyási övezetévé váljon. Ennek, vagyis a kétirányú (Kelet–Nyugat) 
orientációnak a tökéletes példája volt, hogy amíg például az asszuáni duz-
zasztó megépítéséhez szükséges tőkét az amerikaiak biztosították, addig 
Kairó 1955-ben Csehszlovákiától vásárolt fegyvereket (Nasszer eltávolí-
tása már ekkor felmerült az angol politikai vezetés körében), felmondta az 
antikommunista bagdadi egyezményt2, valamint egy évvel később elismer-
ték a kommunista Kínát. Mindezek mellett a szovjetekkel való viszonyt is 
a helyén kell kezelnünk: Hruscsov eleinte nem vette komolyan a Nasszer 
által vezetett forradalmat és az egyiptomi kommunisták megpróbálták azt 
saját céljaikra használni, miután a kormány nem kívánt ehhez asszisztálni, a 
forradalom lejáratásával próbálkoztak az együttműködés keresése helyett3, 
szemben például az amerikaiakkal, akik igyekeztek rögtön jó viszonyt 
ápolni az új vezetéssel. 

A nyílt konfliktushoz végül az vezet, hogy a washingtoni kormányzat 
az említett lépések miatt úgy döntött, hogy nem kíván pénzügyi segítséget 
nyújtani az „el nem kötelezettségét” hangsúlyozó Nasszer elnök számára 
a gátépítés tervéhez.4 Ebben közrejátszott az a gondolat is, hogy így az 
építéshez szükséges költségeket a Szovjetunió fogja finanszírozni, komoly 
gazdasági nehézségek elé állítva ezzel Moszkvát és a csatlós államokat.5 
Nasszer válaszlépésére sem kellett sokat várnunk: úgy döntött, hogy az 
építés megkezdéséhez szükséges anyagi fedezetet más módon szerzi meg, 
mégpedig a Szuezi-csatornát igazgató angol–francia társaság államosítá-
sával. Az ezzel kapcsolatos döntést 1956. július 26-án jelentették be, azzal 
együtt, hogy a részvénytulajdonosokat kártalanítják. Anthony Eden angol 
2  Názer Ádám: A szuezi válság brit szemszögből. Rubicon (2006: 9. sz.) 78–81.
3  Gaddis, J. L.: Most már tudjuk i.m. 313.
4  Egedy Gergely: Nagy-Britannia története. Budapest 2011. 118.
5  Gaddis, J. L.: Most már tudjuk i.m. 324.
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miniszterelnök, még aznap tanácskozást hívott össze kora estére6 Selwyn 
Lloyd külügyminiszter, Lord Salisbury az alsóház elnöke, Lord Home, a 
vezérkari főnök, és a lordkancellár társaságában. A megbeszélésre meg-
hívták a francia nagykövetet és az USA ügyvivőjét is. Felvázolták annak a 
veszélyét, hogy a csatorna birtokbavétele a nyugat-európai gazdaság ösz-
szeomlásával fenyegethet. Edenből természetesen heves reakciókat váltott 
ki Nasszer fellépése, ahogy ő maga fogalmazott „nem engedhetjük meg, 
hogy egy olyan ember, mint Nasszer ezredes a torkunknak tartsa a kést.”7

A britek számára a stratégiai jelentőségű térség (ne feledjük, nem csak 
gazdasági, hanem az itt lévő légi támaszpontok miatt is kiemelten fontos 
volt a térség) feletti kontrol elvesztésén túl ez komoly presztízsveszteséget 
jelentett. Eden az eseményeket rádióbeszédében a következőképpen kom-
mentálta: „Ez a lépés ismerős sokunk számára, barátaim: valamennyien 
tudjuk, hogy a fasiszta kormányok viselkednek így, és mindannyian emlék-
szünk arra, nagyon is jól, hogy mi lehet az ára a fasizmusnak való behódo-
lásnak.”8 Ennél a momentumnál érdemes egy pillanatra elidőznünk, Ben 
Gurion izraeli miniszterelnök már korábban is folyamatosan a Nasszer és 
Hitler közötti párhuzam képét igyekezett megfesteni a közel-keleti sajtó-
ban,9 amely fontos lépés volt ahhoz, hogy saját országa érdekében minél 
inkább elidegenítse őt a nyugati államok vezetői és a sajtó szemében. Eden 
szentül hitte, hogy itt a lehetőség arra, hogy Nagy-Britannia megtépázott 
nemzetközi reputációját helyre állítsák. 

A britek magatartását Muhammed Heikal egyiptomi újságíró a kapko-
dás szóval jellemezte.10 A félelmeiket növelte az a gondolat, hogy láncreak-
ció indulhat a térségben, amely a jordániai és az iraki befolyás elvesztésé-
hez vezethet. Eden-t mindössze az tartotta vissza a gyors reakciótól, hogy 
a Foreign Office tájékoztatása szerint amennyiben Egyiptom megbénítja 

6  Anthony Eden: Full Circle. The Memoirs of Anthony Eden. London 1960. 521.
7  Eden, A.: The Memoirs i.m. 523.
8  Egedy G.: Nagy-Britannia i.m. 119.
9  Kalmár Zoltán: Titkos szerződés Szuezről. Külügyi Szemle (2009: 4. sz.) 131.
10  Uo. 133.
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a csatornát mindössze három heti üzemanyaga marad Nagy-Britanniának 
(egy katonai felvonulás esetén pedig egy). Ez a fajta bizonytalanság vé-
gig kísérte a miniszterelnököt, akinek emlékirataiból világosan nyomon 
követhető az aggodalom, hogy tulajdonképpen meddig is menjenek el, 
alkalmazhatnak-e erőszakot. Mindenesetre a fegyveres beavatkozás tervei 
már július végén kidolgozásra kerültek11, a katonai beavatkozás lehetősé-
géről már ekkor írt az Eisenhowernek küldött táviratában. Néhány nappal 
később az amerikai külügyminisztérium arra tett javaslatot, hogy az ENSZ 
egy külön erre a célra felállítandó kirendeltsége ellenőrizze a jövőben a 
csatornát. Augusztus 1-én az első olyan egyeztetésen, amelyen mindhárom 
külügyminiszter részt vett Dulles összefoglalta az amerikai álláspontot, 
miszerint elfogadhatatlan, hogy egyetlen ország ellenőrzése alá kerüljön 
a csatorna. A Panama-csatornával kapcsolatos esetleges bonyodalmak 
elkerülése érdekében az 1888-as egyezményt kell alapként tekinteni, az 
erőszak alkalmazására csak a legvégső esetben kerülhet sor; a nemzetközi 
közvélemény megnyerésének érdekében a nemzetközi üzemeltetés fon-
tosságát kell hangsúlyozni, valamint a közelgő konferencián a résztvevők 
legalább két harmadának el kellene fogadnia a közös álláspontot.12 Eden 
maga tartott attól, hogy az Egyesült Államok nem az általa elvárt mérték-
ben fogja támogatni a briteket, ahogyan ő fogalmazott: „Aznap nagy kő 
esett le a szívemről. Figyelembe kellett venni, hogy az amerikaiaknak és 
nekünk sok mindenben eltér ugyan a véleményünk a kérdés megközelítését 
és az intézkedések sürgősségét illetően, de ha az eredmény végül mégiscsak 
az lesz, hogy Nasszer kénytelen visszaadni azt, amit le akart nyelni, akkor 
mindannyian meg lehetünk elégedve”13

Még augusztus másodikán bejelentették, hogy a hónap közepére ösz-
szehívnak egy nemzetközi konferenciát huszonnégy állam részvételével. 
A londoni konferenciára szóló meghívást természetesen a szovjetek is el-

11  Eden, A.: The Memoirs i.m. 525.
12  Uo. 538.
13  Uo. 539. 
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fogadták, a részvételük és várható szerepük kapcsán Eden a következőket 
írta: „Tisztában voltunk vele, hogy Nasszer éber őrzőiként fognak részt 
venni a konferencián, és ki fognak használni minden kínálkozó lehetőséget, 
hogy súlyosbítsák az országok közötti nézeteltéréseket.”14 Moszkva miatt 
problémásnak tartotta azt az ellenzéki elképzelést, hogy csak az ENSZ jó-
váhagyása esetén avatkozzanak be fegyveresen mivel az előre borítékolható 
volt, hogy a szovjetek megvétóznak egy ilyen akciót a Biztonsági Tanács-
ban.  A konferencia kapcsán Edennek két célja volt: hogy jelentős többségi 
határozattal jussanak megegyezésre a csatorna nemzetközi ellenőrzésének 
tárgyában, valamint legyen arra vonatkozó döntés, hogy milyen lépéseket 
kell tenni a határozat érvényre juttatásának ügyében.15

Retorzió gyanánt az államosítás bejelentését követően a brit állam-
kincstár befagyasztotta az egyiptomi betéteket és a tartalékosok mozgó-
sítását. Sokak szerint a fegyveres beavatkozás tekintetében követte el leg-
nagyobb politikai hibáját Eden, amikor rosszul mérte fel az USA várható 
reakcióját. Az Egyesült Államok kormánya és Dulles külügyminiszter sem 
nézték jó szemmel Kairó és Moszkva közeledését, azonban nem akartak 
olyan lépéseket tenni az angol és francia pozíciók fenntartása érdekében, 
amellyel magukra haragították volna az arab világot.16 Eisenhower eseté-
ben pedig amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy az elnökválasztás 
célegyenesében egyszerűen politikai okokból sem vállalhatott fel egy ilyen 
fegyveres konfliktust.17

A washingtoni kormányzat végül egy kompromisszumos javaslattal 
állt elő, amely alapkoncepciója az volt, hogy hozzák létre a Csatornahasz-
nálók Társaságát, amely bérlőként igazgatná a csatornát, az egyiptomiak 
tulajdonjoga mellett. Eden az amerikai bevonás reményében belegyezett a 
tárgyalások megkezdésébe, ám emlékiratainak olvasása közben egyértel-
műen a csalódottság érzése olvasható ki az amerikaiak reakciói nyomán. 
14  Uo. 547.
15  Uo. 554.
16  Egedy G.: Nagy-Britannia i.m. 119. 
17  Názer Á.: A szuezi válság i.m. 79. 
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Az USA nem járult hozzá azon tervéhez, hogy megtagadják az illetékek 
fizetését a csatornán, többször is hosszan kifejtette a tétovázásuk okozta 
problémákat, az ENSZ-ben pedig Dulles fogalmazott meg időhúzó javas-
latokat. A volt miniszterelnök a következőképpen fogalmazott: „A szuezi 
válság kimenetele az amerikai állásponttól függött. Ha az Egyesült Álla-
mok kormánya szövetségeshez méltó szellemben járt volna el, akkor – az 
erőszak alkalmazásán kívül – minden erejét latba kellett volna vetnie azok-
nak az országoknak a támogatására, amelyeknek gazdasági biztonsága a 
Szuezi-csatornán való áthajózás szabadságától függött. Az amerikaiaknak 
szorosan össze kellett volna hangolniuk politikájukat szövetségeseik politi-
kájával, és szilárdan ki kellett volna tartaniuk a hozott határozatok mellett 
(...).”18 Csalódottságát fokozta, amikor szeptember elején Dulles kijelen-
tette, tulajdonképpen nincs is szükség új megegyezésre, a csatornahasználó 
országok fogjanak össze és fogadjanak saját révkalauzokat, létrehozva 
ezzel a Csatornahasználók Társaságát. Szeptember első napjaiban újabb, 
az angolok szempontjából kellemetlen fordulatok következtek: előbb Ei-
senhower közölte, hogy az amerikai közvélemény határozottan ellene van 
egy erőszakos fellépésnek, majd egy újságírói kérdésre válaszként kifej-
tette, hogy ha Nasszer visszautasítja a londoni konferencia ajánlatát, akkor 
sem várható fegyveres beavatkozás, ezzel komoly mértékben gyengítette a 
nyugati delegáció kairói tárgyalópozícióját. 

Franciaország a beavatkozás pártján állt, mivel ellenséget láttak Egyip-
tomban, az algériai felkelés támogatása miatt. Ehhez adalékként jött még, 
hogy a csatorna részvényesei között nagyságrendileg nyolcvanezer francia 
volt. A két ország azonnal partnerre talált Izraelben is, az őket érő folyama-
tos egyiptomi fenyegetések miatt. Nyílt beavatkozásra 1956 nyarán nem 
kerülhetett sor a nemzetközi politikai erőtér helyzete miatt (néhány héttel 
korábban zajlott le a poznani felkelés), félő volt egy újabb háború kitöré-
sének reális veszélye. Az események sodrása folyamatosan egyre közelebb 
hozta egymáshoz az angolokat és a franciákat, szeptember 26-án már Eden 

18  Eden, A.: The Memoirs i.m. 568.
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Párizsban tárgyalt francia kollégájával Guy Mollet-tel, amelyben megerő-
sítették, hogy csak a londoni javaslatot tekintik tárgyalási alapnak, és nem 
engedik, hogy az ENSZ-ben mellékvágányra kerüljön az ügy19, sőt sokáig 
abba sem akartak beleegyezni, hogy a Biztonsági Tanács elé kerüljön a 
kérdés. Rövidesen kiderült, a félelmeik nem voltak alaptalanok, ugyanis a 
Csatornahasználók Klubjának történő illeték fizetésével kapcsolatos részt a 
szovjetek és a jugoszlávok sem támogatták és mivel előbbi vétónak számí-
tott, így a de facto sohasem működő Klub ezzel értelmét veszítette. Edent 
leginkább az amerikai közömbösség döbbentette meg az ügyben.   

Ezen a ponton tegyünk egy kis kitérőt és hozzunk be egy újabb dimen-
ziót – a korabeli sajtót – a vizsgálódásba. Bár a múlt század közepén egyre 
markánsabban kezdett megjelenni a BBC adásainak révén a televízió, 
mint kiemelt véleményformáló eszköz, de továbbra is a nyomtatott sajtó 
számított a tájékoztatás elsődleges médiumának. A szigetországi napilapok 
jelentős részének esetében jól behatárolható, hogy pontosan melyik párt-
hoz kapcsolhatók. Ahhoz, hogy a szuezi események kapcsán megismerjük 
a sajtó interpretációját vizsgáljuk meg egy kiemelt jelentőségű konzervatív 
(The Daily Mail) és egy munkáspárti (The Guardian) napilapot október 
közepe és december eleje között. Mindkét újság központi témaként kezelte 
a szuezi helyzetet és október utolsó, valamint november első napjai között 
szinte minden nap címlapon foglalkozott az egyiptomi eseményekkel, a té-
nyek közlése mellett pedig az egyes cikkekben néha érezhetően szubjektív 
hangnemet ütöttek meg.

A The Guardian végig pesszimistán közelítette meg a válság lehetséges 
megoldásait. Október 12-én Pineau francia külügyminiszter szavait idézte 
a francia, brit, egyiptomi tárgyalások után az ENSZ-ben, ahogyan ő fogal-
mazott: „Semmilyen előrelépést nem értünk el, nincs alapja a tárgyalások-
nak, egyszerűen csak szavak hangzanak el. Holnap reggel lesz az utolsó 
találkozó, szombat délután távozom.”20 Selwyn Lloyd pedig nem kívánta 

19  Uo. 615.
20  The Guardian 1956. október 12. 1.
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kommentálni a tárgyalások eredményei, majd később azért megjegyezte, 
hogy mindannyian elkötelezettek a megbeszélések mellett. Másnap közöl-
ték, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Egyiptom megegyezett abban 
a hat alapelvben, amely az kiindulópontját jelentette a következő időszak 
tárgyalásainak, a szuezi csatorna körüli krízis megoldására. Selwyn Lloyd 
ismét feltűnően lemondóan nyilatkozott a Biztonsági Tanács ülését köve-
tően. „Nagy különbségek vannak az egyes lehetőségek között.”21 Ugyanez 
az attitűd kerül központba az ő esetében két nappal később is, amikor az 
ENSZ-ben folytatott tárgyalásokról kérdezik és olyan kérdéseket vet fel, 
hogy: „Hol van a tárgyalások alapja?”; „Ki alkotja meg a döntőbírósági 
testületet?”; „Milyen automatikus szankciók következnek az új megegyezés 
értelmében az agresszorokra?”22 A cikkben az egyeztetések folytatásának 
és a jövőbeli megegyezés lehetőségeinek nehézségeire hívta fel a figyel-
met a szerző. Ezzel szemben a The Daily Mail igyekezett előkészíteni 
annak a lehetőségét már az intervenciót megelőző napokban, hogy egy 
esetleges beavatkozás a szigetország részéről miért lehet fontos. Többször 
használták Nasszer kapcsán a fasiszta diktátor kifejezést, valamint kiemelt 
helyen idézték október 18-án a francia nagykövetet, aki arról beszélt, hogy 
ha Egyiptom blokkolja a csatorna használatát, akkor az angoloknak és a 
franciáknak be kell avatkozni.  

Londonban és Párizsban eközben megállapodtak az izraeli haderő inter-
venciójáról Ben Gurion miniszterelnökkel a Sínai félszigeten át egészen a 
Szuezi-csatornáig. Ezt a tervet az október 24-én kötött sévres-i titkos megál-
lapodás fektette le. Ez a dokumentum a mai napig nem került nyilvánosságra 
– a brit példányt valószínűleg megsemmisítették, a francia pedig hivatalosan 
eltűnt. Érdekes aspektusa Eden memoárjának ez a történetszál. Az emlé-
kiratokból jól látható, hogy az izraeli támadás élét úgy próbálták elvenni, 
hogy mind ő, mind francia kollégája az ominózus eseményekhez közeledve 
többször hangsúlyozták, hogy Egyiptom folyamatosan provokálja Izraelt, 
21  Uo. 1956. október 13. 1.
22  1956. október 15. 1.
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így egyre nagyobb a veszélye egy preventív izraeli csapásnak, erre október 
18-án a londoni kabinetülésen is kitért a miniszterelnök.23 Néhány bekez-
déssel később a következőképpen fogalmazott: „Október utolsó napjaiban 
az egyiptomiak kijelentették, hogy ők határozzák majd meg a végső támadás 
helyét és idejét, Izrael pedig nem tehet mást, mint hogy tehetetlenül várja 
a fejleményeket (...) Egyiptom szövetségeseket szerzett, szovjet fegyverekkel 
szerelte fel hadseregét, szovjet technikai segítséget kapott, éles propaganda 
hadjáratot folytatott, és fokozta Izrael elleni támadásait (...). Vajon várnia 
kellett volna Izraelnek az offenzívára, és ha igen, meddig? Izrael városai 
könnyen sebezhetőek, különösen a levegőből. Egyiptom korszerű orosz bom-
bázógépekkel rendelkezett és légierői állandóan gyarapodtak. Egyiptomnak 
ötven bombázója volt. Izraelnek egy sem.”24 

A megegyezéssel ürügyet generáltak a két európai ország számára a 
beavatkozásra, akik az izraeli támadást követően felszólították volna az 
egymással szemben álló feleket arra, hogy ürítsék ki a csatorna térségét. Az 
előre prognosztizálható egyiptomi elutasítás nyomán pedig a nyugati kato-
nák bevonulhattak volna, hogy biztosítsák a hajózás biztonságát.25 Izrael 
számára a segítségnyújtásért cserébe a francia kormányfő atomtechnológi-
át ajánlott, közreműködést a Negev-sivatagba tervezett nukleáris központ 
felépítésében, valamint uránt. Az események eleinte az Eden által elképzelt 
forgatókönyv szerint alakultak: „Október 25-én jelentést kaptunk, hogy 
Izrael mozgósítani készül. A mozgósítás 27-én meg is történt, és október 
29-én este megindult a támadás Egyiptom ellen. Akkor is azt gondoltam, 
most is azt gondolom, hogy Izrael jogosan cselekedett. Mindenesetre na-
gyon valószínű és egyúttal szomorú, hogy ha nem így járt volna el, akkor 
már nem is lenne szabad nemzet.”26 

23  Eden, A.: The Memoirs i.m. 637.
24  Uo. 639.
25  Egedy G.: Nagy-Britannia i.m. 120.
26  Eden, A.: The Memoirs i.m. 647.
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Az izraeli támadást a vázolt ultimátum követte, amelynek értelmében 
a feleknek a csatornától számított tíz mérföldre kellett visszavonulnia. Ezt 
természetesen Tel-Aviv elfogadta, Kairó viszont elutasította, így két nap-
pal később megkezdődött az egyiptomi repülőterek bombázása, valamint 
útnak indult egy inváziós flotta. Washington ismét Londonnal ellentétesen 
foglalt állást, amikor is azt javasolta, hogy a Biztonsági Tanács bélyegezze 
agresszornak Izraelt, és Eden, valamint Eisenhower táviratváltásai nyomán 
sem közeledtek egymáshoz az álláspontok. Előbbi folyamatosan próbálta 
annak veszélyét hangsúlyozni, hogy a konfliktus esetleg eszkalálódhat a 
térségben, elérve Szíriát és Jordániát, valamint azt, hogy ebben a helyzetben 
kétféle lehetőségük volt: vagy tárgyalnak, amivel az elmúlt hónapokban 
sem mennek semmire, vagy pedig az azonnali beavatkozást választják.27 
Az október 30-án összeülő Biztonsági Tanács további negatív következmé-
nyekkel járt a britek számára, még inkább mélyítve a szakadékot az atlanti 
hatalmak között. 

Október 30-án a The Guardian és a The Daily Mail is címlapon hozta, 
hogy az izraeli csapatok betörtek Egyiptomba és 18 mérföldre közelítették 
meg a Szuezi-csatornát. Előbbi kissé semleges hangnemben közölte, hogy 
az izraeli külügyminiszter szerint csak a szükséges lépéseket tették meg 
annak érdekében, hogy megsemmisítsék az egyiptomi katonai bázisokat 
a Sínai-félszigeten, mivel az elmúlt hetekben 24 izraeli állampolgárt öltek 
meg. Eisenhower elnök még éjszaka összehívott egy vészhelyzeti megbe-
szélést és evakuálni kezdték az amerikai állampolgárokat Egyiptomból. 
Meg nem erősített hírek szerint két arab osztagot foglyul ejtettek izraeli 
területen. Amerikai hírek szerint 150–200 ezer izraeli katonát rendeltek a 
határhoz. A The Daily Mail az események közlésén túl már a lehetséges brit 
beavatkozás gondolatával is foglalkozott, illetve Eden aznapi beszédével 
és napirendjével is, aki a Londonba repülő Mollet-tel fog egyeztetni a kabi-
net reggeli ülését követően. A cikk további részében a következő lehetséges 
egyeztetéseket és azok kimeneteleit fejtegette. Másnap a címlap természe-

27  Uo. 652.
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tesen nem lehetett más, minthogy Egyiptom elutasította az angol–francia 
ultimátumot. Nagy mennyiségben állnak bevetésre kész állapotban angol 
és francia csapatok, akik arra vártak, hogy a megadott 4:30-as határidőig az 
egyiptomi kormány fogadja el az egyezményt, amely felszólította a szem-
benálló feleket a csatorna tíz mérföldes vonalában történő visszavonulásra. 
Eden elmondta a parlamentben, hogy előző nap ennek elfogadására kérték 
az egyiptomi kormányt, hogy szétválasszák a szemben álló feleket és biz-
tosítsák a szállítás, valamint a kereskedelem zavartalanságát a csatornán. 
Nasszer természetesen elfogadhatatlannak nevezte az ultimátumot. Beszá-
molt az angol–amerikai konfliktusról az ENSZ Biztonsági tanácsának ülé-
sén, valamint arról, hogy az USA először a sajtóból értesült a történésekről 
és felszólította Izraelt a csapatai azonnali visszavonására. A The Daily Mail 
ebben az esetben is jóval patetikusabb hangnemet ütött meg, amikor úgy 
fogalmazott, hogy „az Union Jack újra lobogni fog.”28 A brit és az egyipto-
mi kormány lépéseiről, valamint a máltai és a ciprusi mozgósításról szintén 
beszámolt. 

November elsején címlapon jelennek meg az első csapásokról szóló 
hírek. A Guardian inkább a tényszerű közlésre hagyatkozott: A szövetsége-
sek sikeres, koncentrált bombázást hajtottak végre négy egyiptomi reptér 
ellen, újfajta bombázókat vetettek be, a támadás csak katonai célpontokra 
irányult. Mindkét újság a legfontosabb cikkek között idézte Eisenhower 
amerikai elnök nyilatkozatát, aki hibának aposztrofálta az angol–francia 
támadást. Az Egyesült Államok nem akar beavatkozni a Közel-Keleten, 
a Kongresszus összehívását sem tervezik. Keserűséget és dühöt érez az 
angol–francia beavatkozás miatt, reméli, hogy az ENSZ véleménye is az 
lesz, hogy meg kell állítani a vérontást (The Daily Mail). A The Guardian a 
címlapon számol be az Alsóházban történt vitáról, és arról, hogy az ellen-
zék nem támogatja a fegyveres beavatkozást. A The Daily Mail november 
másodikán óriási izraeli győzelemről írt a Sínai-félszigeten Egyiptom 
felett. Több mint húszezer egyiptomi katona vonult vissza, és hagyott 

28  The Daily Mail 1956. október 31. 2.
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hátra száznál is több csehszlovák és szovjet tankot fegyverekkel együtt. 
Részletezte továbbá az Egyiptomi veszteségeket, valamint a Dulles-terv 
elutasítását. „A brit delegáltak nem fogadták el a tegnapi napon az ENSZ 
rendezési tervét, mivel azzal, hogy ha elhagynák a térséget ugyanaz a hely-
zet keletkezne, ami miatt oda mentek. Ez egy vészhelyzeti akció, hasonló a 
néhány évvel ezelőtti koreai beavatkozáshoz.”29A címlapon hozták Nutting 
távozását. Érezhetően többet foglalkoztak Eden megnyilvánulásaival. 
A Guardian ezzel szemben Nasszer elnök beszédét idézte, aki elmondta: 
„Folytatjuk a harcot, ahogy korábban is mondtam, egy totális háborút. 
A katonák és az emberek. Az egyiptomi emberek a fegyveres erőkkel az 
oldalukon. Az emberek mindig is harcoltak az elnyomás ellen, és győztek. 
Jugoszlávia harcolt a gyenge hadseregével a német haderő és a Luftwaffe 
ellen. Az agresszív németek veszítettek és a jugoszlávok győztek. Görögor-
szág is harcolt a nagyobb erők ellen. Görögország győzött, és az agresszor 
veszített. Indonézia szintén harcolt és győzött.”30 Ugyancsak markáns 
különbség, hogy a The Daily Mail-lel szemben itt már ezen a napon megje-
lenik, hogy a Munkáspárt elítéli a fegyveres beavatkozást, valamint, hogy 
tizennyolc oxfordi professzor támadja a kormányzati lépéseket és más 
egyetemeken várhatóak tűntetések. Ez a fajta háborúellenesség a követke-
ző napon is a fókuszba került, amikor az újabb sikeres támadások mellett 
hosszan számolnak be az egyetemeken zajló háborúellenes tűntetésekről. 
Több intézményben pl. Edinburgh, Cambridge, Oxford alakultak nagyobb 
volumenű demonstrációk a hallgatók körében. Megbénult a közlekedés 
Leedsben is, ahol nagyjából kétszáz fiatal tűntetett, akik megbeszélték, 
hogy a Trafalgar téren találkoznak néhány nappal később. Ezzel szemben 
a The Daily Mail első oldala Eden aznapi televízió és rádióbeszédével fog-
lakozott, amelyben tájékoztatta az országot a szuezi helyzetről. Eden arról 
számolt be, hogy az ENSZ nemzetközi békefenntartó csapatok küldését 
tervezi Egyiptomba. Ezt nagy előre lépésnek tekintik a konfliktus rendezé-
29  Uo. 1956. november 2. 1.
30  The Guardian 1956. november 2. 1.



213

A SZUEZI VÁLSÁG EDEN MEMOÁRJA ÉS A BRIT SAJTÓ TÜKRÉBEN

séhez. A két újság érezhetően eltérő hangsúllyal és optimizmussal beszél a 
kialakuló helyzetről. 

Az izraeli támadás valóban meglepte Egyiptomot,31 a gyors mozgó-
sítást nehezítette, hogy a haderő jelentős részét a csatorna védelméhez 
vezényelték. A három szövetséges nagyságrendileg tízezerrel több katonát 
mozgósított, ám Kairó korábban felismerte az ország katonai lehetőségeit, 
így egy esetleges támadásra defenzív, gerillaharcmodorra berendezkedő 
védelmi stratégiát dolgozott ki. 

A katonai sikereket politikai kudarcok követték: az ENSZ Közgyűlése 
november másodikán ült össze, az angolok szempontjából baljós árnyként 
többször elhangzott az a gondolat, hogy intézkedéseket kell foganatosíta-
ni az angolok és a franciák irányába. Eden ennek kapcsán is az amerikai 
szembefordulást emelte ki. A határozati javaslat elítélte az intervenciót és 
arra utasította a feleket, hogy egyezzenek bele a tűzszünetbe. A Közgyű-
lés még aznap elfogadta a határozatot, amely ellen Ausztrália, Új-Zéland, 
Nagy-Britannia és Franciaország szavazott hat további tartózkodó ország 
mellett. Eden másnap a képviselőházban elmondott beszédében a követ-
kező feltételek teljesüléséhez kötötte a katonai akciók beszüntetését: „1. 
Mind az egyiptomi, mind az izraeli kormány beleegyezik, hogy az ENSZ 
csapatai biztosítsák a békét; 2. Az ENSZ hadsereget állít fel és tart fenn 
mindaddig, amíg meg nem kötik az arab–izraeli békeszerződést, s amíg ki-
elégítő egyezményt nem érünk el a Szuezi-csatornával kapcsolatban. Mind 
a két egyezményért az ENSZ-nek kell kezességet vállalnia; 3. Mind a két 
hadviselő fél beleegyezik abba, hogy meghatározott létszámú angol–fran-
cia csapatok tartózkodjanak a hadviselő felek között, amíg fel nem állítják 
az ENSZ hadsereget.”32

A miniszterelnök véleménye szerint, ha egy hatékonyabb ENSZ hadse-
reg került volna felállításra, akkor nemzetközi együttműködéssel megvaló-
sulhattak volna az előzetes célkitűzések, amely az egész térségre nyugtató 

31  Kalmár Z.: Titkos szerződés i.m.139.
32  Eden, A.: The Memoirs i.m. 670.
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hatással lett volna. A feszült hangulat a hátországra is rányomta bélyegét, 
november 4-én több ezer fős tömeg tűntetett a Trafalgar téren a fegyveres 
beavatkozás beszüntetéséért. Más konzervatív lapok, mint például a Daily 
Express közvélemény kutatásainak eredményei szerint azonban a kezdeti 
háború-ellenes közhangulat rövid időn belül támogatóvá fordult át a brit 
társadalomban. 

Másnap, vagyis november 5-én a brit ejtőernyős csapatok megtá-
madták Port Szaid kikötőjét. Aznap Eden értesítést kapott arról, hogy az 
egyiptomiak elfogadják a fegyverletétel feltételeit, így megkezdődhet a 
fegyverletétel, másfél órával később azonban a kormányzó kijelentette, 
hogy mégsem fogadják el a feltételeket. Eden elképzelése szerint Kairó 
szovjet nyomásra változtatta meg álláspontját, ezt szerinte megerősítették 
a szovjet reakciók is.33 Az első napokban a szovjetek az ENSZ-ben és a 
rádiónyilatkozataikban tartózkodó álláspontra helyezkedtek, mindvégig 
mérsékelt hangnem jellemezte őket, ebbe az alaphelyzetbe azt követően 
állt be változás, hogy Washington szembe helyezkedett Londonnal és 
Bulganyin is hangnemet váltva egy esetleges harmadik világháború kitö-
résével fenyegetett. 

Aznap a napilapokban a kormánynak az ENSZ tervére irányuló válasz-
reakciója került előtérbe. A fent említett három feltételhez kötik a katonai 
akciók leállítását. Az ellenzék, elsősorban Hugh Gaitskell támadták Edent, 
mondván: „Nem a kormány dolga a feltételek lefektetése, ha lojális ENSZ 
tag, hanem a legfontosabb döntések elfogadása.”34 A csatorna blokkolá-
sának jelenlegi problémáiról beszélt, amely során eljutott odáig, hogy új 
kormány és új miniszterelnök kell. A The Guardian ezen túl külön cikket 
szentelt Gaitskell kormányellenes megnyilvánulásainak „Elárultak min-
dent, amiért kiálltunk címmel”35 amiért Izraelt felhasználva támadta meg 
Egyiptomot. A miniszterelnök nem várt a helyzet megismerésével, mielőtt 

33  Uo. 683.
34  The Guardian 1956. november 5. 1.
35  U.o. 2.
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a Biztonsági Tanács bármit is tett volna, ehelyett megtámadta Egyiptomot 
a franciákkal együtt, szemben az egész világgal mindenféle jogalap nélkül. 
Ezekre az előző napon elhangzottakra természetesen a The Daily Mail is 
reagált és megvédte a kormányt. Másnap címlapon hozta mindkét újság, 
hogy a bombázások leálltak. A The Guardian a korábbiakat folytatva beszá-
molt az újabb tüntetésekről, amelyek többek között Oxfordban, Londonban 
és Belfastban zajlottak. Ezzel párhuzamosan viszont több helyen szimpátia 
megmozdulások kezdődtek, amelyek kiálltak a kormány politikája mellett. 
A The Guardian esetében érdekesek a külön oldalon közölt, a szerkesz-
tőknek küldött levelek, amelyekből szemezgetve az alábbi olvasói véle-
ményekkel ismerkedhetünk meg a teljesség igénye nélkül: „A kezdetektől 
agresszióval operált a kormány (...)”;„Szégyellem az országot, München 
óta először. A tevékenységük rombolja az ország reputációját (...).”36 Egy 
másik levél azt emelte ki, hogy nem az agresszió a helyes válasz, egy har-
madik sokáig azt gondolta helyes, amit a kormány tesz, de már nincsenek 
illúziói. Egy izraeli levél szerint az országa reakciója ostobaság volt, ami a 
félelem miatt történt. 

London november 6-án tehát kénytelen volt leállítani a hadműveleteket, 
Eden és kormánya arra hivatkoztak a csapatok visszahívásának kapcsán, 
hogy az arabok és Izrael között megszűntek a fegyveres harcok, így a brit 
beavatkozás létjogosultsága is. Miután az ENSZ-ben az USA megszavazta 
a tűzszünetről szóló felhívást, Hruscsov és a szovjetek odáig mentek, hogy 
rakétatámadást helyeztek kilátásba a britek, a franciák, és Izrael ellen.37 
Szintén az amerikaiak beavatkozásának tudható be, hogy a briteknek sem 
olajhoz, sem hitelhez nem sikerült jutniuk London hitelkérelmét ugyanis 
Washington visszautasította, sőt a közel-keleti szállítmányok sem jutot-
tak el Londonba mivel az egyiptomi események hatására Szíria lezárta 
a területén áthaladó brit érdekeltségű olajszállítmányok útját. A politikai 
nyomás és az olajembargó gyors meghátrálásra kényszerítette Edent, aki 

36  U.o. 
37  Gaddis, J. L.: Most már tudjuk i.m. 443.
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még aznap bejelentette az Alsóházban a katonai akció végét.38 Előbbiekről 
így írt: „Helyzetünket kritikussá tette a font elleni spekuláció az amerikai 
piacokon, illetve az, hogy a kínai követeléseinket – nyilvánvalóan politikai 
okok miatt – zárolták és indiai követeléseink kifizetését is csökkentették 
(…).”39 Utóbbi kapcsán pedig a következőket említette meg ok gyanánt: 
„Azért avatkoztunk be, hogy elválasszuk a küzdő feleket és elszigeteljük 
a konfliktust. A tűz azonban kialudt, s így a beavatkozásra nem volt többé 
okunk. Ha a harc megszűnik, megsemmisül vele a beavatkozás joga is. 
Meggyőződésem szerint ez a körülmény mindennél jobban közrejátszott 
abban, hogy sem akkor, sem az esti alsóházi bejelentésem előtti órákban 
egyik kollégám sem tett olyan értelmű javaslatot, hogy a franciákkal együtt 
folytassuk tovább az intervenciót.”40

A legmarkánsabban talán november hetedike mutatja meg a két 
sajtótermék közötti különbséget. A The Guardian első oldalán az alábbi 
szalagcímeket láthatjuk: „A csatorna megtisztítva”; „A szovjetek szankci-
ókat követelnek a britekkel és a franciákkal szemben” 41 ezzel ellentétben 
a The Daily Mail borítóján a „Tűzszünet – A csatorna a miénk”42 szerepel, 
valamint egy részletes beszámoló Eden beszédéről. A munkáspárt tovább-
ra is támadta a kormány által a Közel-Keleten követett politikát. Mind a 
nemzetközi kapcsolatok és mind a gazdasági következmények miatt, hibás 
elgondolás azt hinni, hogy az ENSZ erőtlen lesz – írják másnap a The 
Guardian hasábjain.43 Kilencedikén az Izraeli visszavonulás, Anthony Nut-
ting említett távozása, valamint a toryk belső konfliktusainak feldolgozása 
közös metszet a lapokban. A következő napok központi témáit az egyip-
tomi ellenkezés (azonnal távozzanak a külföldi csapatok), az ENSZ erők 
előkészületei, Nasszer nyilatkozatai, a szovjet megnyilvánulások, valamint 

38  Názer Á.: A szuezi válság i.m. 80.
39  Eden, A.: The Memoirs i.m. 687.
40  Uo. 
41  The Guardian 1956. november 7. 1.
42  The Daily Mail 1956. november 7. 1.
43  Uo. 
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az események hatására keletkező olajellátási nehézségek adják. Kieme-
lendő még a The Daily Mail november 14-ei cikke, amelyben részletesen 
foglalkozott a visszavonulás morális kérdéseivel. A tábornokok és a kato-
nák rémálmaként aposztrofál egy ilyen helyzetet, amikor egy győzelemre 
álló háborúból vissza kell vonulniuk. Az Eden Jamaicába való távozásáig 
tartó néhány napban csendesedett az ügy tematizáltsága, az ENSZ csapatok 
érkezésén és a visszavonulásra való újabb felhívásokon túl egyre inkább 
más bel- és külpolitikai ügyekre terelődött a figyelem.

A tűzszünetet követően London minél hamarabb szerette volna rendez-
ni viszonyát Washingtonnal, ennek érdekében Eden egy hármas találkozó 
szervezésébe kezdett közte, Eisenhower és Mollet között. Az amerikai el-
nök üdvözölte a találkozót – amennyiben az nem az ENSZ határozat meg-
vitatását célozná meg – majd nem sokkal később mégis annak egy későbbi 
időpontra való eltolását kérte.44 Az elfogadott ENSZ határozati javaslat a 
nyugati hatalmakat csapataik visszavonására kötelezte a csatornától, meg-
határozott dátumot azonban nem írt elő. 

A britek számára a következő – újabb konfliktusokat rejtő – feladat a 
csatorna megtisztítása volt, mivel az egyiptomiak harmincnál is több hajót 
süllyesztettek el. Az angolok és a franciák felhatalmazást kértek ennek 
megkezdésére az ENSZ-től, amibe Egyiptom addig nem volt hajlandó be-
leegyezni, ameddig meg nem történik meg a csapatok visszavonása. A brit 
külügy folyamatosan igyekezett az amerikaiakat a katonai jelenlétük mellé 
állítani a fokozódó szovjet veszély gondolatával, ám ez nem sikerült sem 
ebben az esetben, sem az elkövetkezendő hetekben. Egyiptom megpróbált 
vétójogot szerezni az ENSZ által a térségbe küldendő haderő összeállítását 
illetően, valamint annak állomáshelyére vonatkozóan, de ezen kísérleteik 
kudarcba fulladtak. A zavaros körülmények között november második 
felében a brit kormány csak a szimbolikus visszavonuláshoz járult hozzá, 
mindössze a Királyi West Kent-i Ezred egyik zászlóalja vonult vissza. 

44  Eden, A.: The Memoirs i.m. 695.
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A Közgyűlés végül elfogadta a csatorna megtisztítására és az ENSZ 
hadsereg felállítására tett javaslatokat, a határozat ellen csak a szovjetek 
szavaztak. A szervezet ezt követően arra igyekezett sarkallni az angol és a 
francia kormányt, hogy minél előbb jelöljék meg a visszavonulásuk idejét, 
az amerikai pénzügyminiszter jelezte Butler, az Alsóház vezetőjének és a 
Konzervatív párt egyik kulcsfigurájának irányába, hogy mindaddig amíg ez 
nem történik meg sajnos nem tudják a pénzügyi támogatásaikat növelni.45

A két szuperhatalom elsősorban a saját érdekeinek érvényesítése miatt 
lépett fel határozottan a katonai beavatkozással szemben, ez a szovjetek 
esetében természetesen a befolyásuk kiterjesztése, a közel-keleti terjesz-
kedés volt, míg az amerikaiak, bár más célok miatt és módszerek mentén, 
de szintén a térségbeli politikai pozíciójukat kívánták erősíteni. A csapatok 
kivonásának végső dátumaként december 22-t jelölték meg a nyugati hatal-
mak. Ezt hosszabb egyeztetés előzte meg, ugyanis garanciákat akartak arra 
vonatkozóan, hogy a csatorna újbóli megnyitása után nem részesítik sem-
milyen megkülönböztetésben sem a brit, sem a francia hajókat, az ENSZ 
csapatok nagyobb létszámban legyenek jelen a korábban tervezettnél, 
annak parancsnoka a nyugati csapatok parancsnokával közösen állapítsa 
meg a visszavonulás szakaszait.

A csatorna rövid időn belül egyiptomi fennhatóság alá került, a 
részvényeseket két éven belül kártalanították, Nasszer pedig hatalmas 
politikai tőkét kovácsolt az ügyből. A brit közvéleményt megosztották az 
események, sokan kiálltak a fellépés mellett, mások viszont tüntetéseket 
szervezek a Trafalgar térre.  Az ügy kezelését természetesen alapjaiban 
befolyásolta a magyarországi eseményekkel való párhuzam, és az, hogy a 
brit beavatkozás bizony mutatott hasonlóságot a Moszkva által alkalmazott 
magyarországi katonai intervenció között. A brit parlamentben a követke-
ző mondat is elhangzott: „Őfelsége kormányának Egyiptom ellen indított 
akciója közvetlen bátorítást adott Oroszország vezetőinek arra, hogy 
brutális erőszakot alkalmazzanak Budapesten”. Más képviselők viszont 

45  Uo. 707.
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úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok súlyosan megsértette az atlanti 
szövetséget, ami a közhangulatra is rányomta a bélyegét, több bolt ablakára 
is kikerült a felirat: „Amerikaiakat nem szolgálunk ki.”  

Edent, ahogy láthattuk konzervatív körökben is bírálni kezdték, a 
lemondását benyújtó államtitkár Nutting egy interjúban „morálisan véd-
hetetlennek és politikailag öngyilkosnak” nevezte a háború elindítását, 
de rajta kívül szembefordult vele pénzügyminisztere Macmillan is, az 
államkincstár arany- és valuta tartalékainak drasztikus csökkenése miatt.46 
A miniszterelnök hamar két tűz közzé került, mivel az intervenció pártiak 
a hadműveletek leállítása miatt háborodtak fel. A teljesen elszigetelődő 
Eden a lehető legrosszabb megoldást választotta: betegségére hivatkozva 
Jamaicába vonult pihenni, amiről memoárjában a következőképpen ír: 
„November elején Lord Evans, a háziorvosom egyre aggasztóbbnak találta 
egészségi állapotomat. Bár a láz nem tért vissza, de a roham kétségtelenül 
legyöngített és Lord Evans tartott tőle, hogy a rosszullétem esetleg korábbi 
epebántalmaim tünete volt (...) miután kikértem minisztertársaim vélemé-
nyét, beleegyeztem, hogy néhány hétre Jamaicába menjek pihenni (…).”47

A kabinet ideiglenes irányítása így november második felétől Butlerre 
hárult a csapatok Egyiptomból való kivonásával együtt. A The Daily Mail 
november 20-án, míg a The Guardian november 22-én közölte címlapján, 
hogy Eden orvosi tanácsra pihenőre vonul. Előbbi azt fejtegette, hogy a 
négy hónapos krízis eredménye Eden rosszulléte. Hivatalos közlemény 
került kiadásra a miniszterelnök állapotáról. Részletesen írtak a megbe-
tegedéséről és annak körülményeiről. Sorra vették még a cikkben Eden 
korábbi utazásait. A The Guardian inkább a helyzetet és az itt maradt 
problémákat elemezte részletesebben. November utolsó napjaiban mind-
két lap Nasszert és Egyiptomot támadó cikkeket hozott le. A The Daily 
Mail fogalmazása szerint az egyiptomi vezető sosem volt még ennyire 
magabiztos és diadalittas, mióta az angol és francia csapatok megérkeztek 

46  Egedy G.: Nagy Britannia i.m. 121.
47  Eden, A.: The Memoirs i.m. 703.
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Egyiptomba. Meggyőzte arról az egyiptomi embereket, hogy az angolok 
vereséget szenvedtek. A The Guardian pedig az egyiptomi kitelepítéseket 
részletezte, amely 60 000 embert érintett: briteket, franciákat, izraelieket, a 
nemzetközösség állampolgárait. 

A miniszterelnök közel egy hónapos pihenést követően december 
14-én tért vissza, ezt követően a következőket jelölte meg legfontosabb 
feladatoknak az ügy kapcsán: „Számunkra két dolog a legfontosabb. A 
csatornát minden késedelem nélkül és minden rendelkezésre álló eszköz 
igénybevételével meg kell tisztítani az akadályoktól. A csatorna jövőjét 
illetően pedig tartós megegyezésre kell jutni. Minden érdekelt országnak – 
éspedig más alapokon – további erőfeszítéseket kell tennie a régóta gyötrő 
problémák megoldására.”48 

Eden végül 1957 januárjában mondott le továbbra sem javuló egész-
ségügyi állapotára és az orvosai tanácsára hivatkozva, de politikai fele-
lősségét sohasem ismerte el, helyette a munkatársait vádolta azzal, hogy 
cserbenhagyták őt. Lemondását természetesen a The Daily Mail és a The 
Guardian is a címlapon hozta: orvosi véleményre az egészségének megőr-
zése érdekében mondott le. Ennek cizellálása után az utóbbi lap természe-
tesen nem ment el szó nélkül Eden Szuezben követett politikájának hibái 
mellett. A cikk szerint ez a két dolog együttesen eredményezi a lemondást. 
A The Guardian részletesebben kitért Eden miniszterelnökként eltöltött 
idejére, majd helyzetelemzésbe kezdett annak kapcsán, hogy milyen 
mozgástere lehet a továbbiakban a konzervatív pártnak. Ezzel szemben a 
konzervatív The Daily Mail sokkal inkább áldozatként állította be a távozó 
miniszterelnököt. 

A szuezi eseményeket a leköszönő miniszterelnök a következőképpen 
summázta: „A szuezi akció sikeresen végrehajtott rövid lejáratú szükség-
hadjárat volt abból a célból, hogy megakadályozzon egy hosszabb ideig 
tartó, bizonytalan kimenetelű összecsapást. Nasszer több ízben kinyilvání-
tott szándékai miatt az Izrael és Egyiptom közötti összetűzés elkerülhetetlen 

48  Uo. 710.
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volt. Ez pedig – bármikor következzen is be – súlyos veszélyt jelentett volna 
a békére (...). Végeredményben a világ csak nyert azzal, hogy a konfliktus 
most és nem néhány hónappal később robbant ki, amikor – az akkori nem-
zetközi helyzetet tekintetbe véve – esetleg sokkal súlyosabb következmé-
nyekkel járt volna (...). Távolabbi célkitűzéseinket – az arab–izraeli békét 
és a csatorna nemzetközi felügyelet alá helyezését nem sikerült megvalósí-
tanunk. Néhány eredményt azonban elértünk. Így például láthatták milyen 
szánalmasan gyönge katonailag az egyiptomi hadsereg (...). Megszületett 
az Eisenhower doktrína és ennek következményeként jött létre a következő 
nyári angol–amerikai intervenció Jordániában és Libanonban. Mindez 
megmutatta, hogy a Nyugat nem hajlandó nyitva hagyni a Közép-Keletet, 
hogy mások beszivárogjanak ide és felforgató tevékenységet folytassanak 
e területen. Mindezek azonban csak részleges eredmények. Az egyensúly 
megbomlásának veszélye egyáltalán nem szűnt meg.”49

Szuez értékelése kapcsán túl sok újdonságot nehéz lenne elmondani. 
A válság, és az arra adott nemzetközi reakciók egyértelműen megmutatták, 
hogy a hidegháborús közegben minden korábbi szövetségi viszony ellenére 
az USA nem támogatta feltétel nélkül London külpolitikai törekvéseit. Az 
intervenciós célok közül végül egyetlen egy sem valósult meg, ellenben a 
szigetország újabb presztízsveszteségeket szenvedett el és a közvélemény 
ezt követően végérvényesen elkezdett leszámolni a birodalom illúziójával. 
Innentől kezdve London nem is próbálkozott már a megmaradt gyarmatai 
feletti uralmának drasztikus kihasználásra, lekerült róluk az a fajta teher, 
amit a birodalmi uralom okozott. 

49  Uo. 713. 
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Abstract 
The Suez Crisis in the Perspective of Anthony Eden and the Contempora-

ry British Press

In 1956, the Suez Crisis has had a huge effect on the British internal and 
foreign affairs. This episode of the history of the UK had caused the sur-
render of the PM, Anthony Eden and it had ended the colonialist mind-set 
and ambition of London as well. The aim of my research is to analyse 
the Suez affair from another (not a regular political) perspective including 
press representation. I have used two different sources. On the one hand, 
the memoirs of Anthony Eden (Full Circle – The memoirs of Anthony 
Eden), and on the other hand, two of the most popular British newspapers: 
The Guardian (Labour) and The Daily Mail (Tory) issued between October 
and December in 1956. The memoirs have evoked the personal aspects of 
the crisis, while the newspapers have helped to recreate the image of the 
contemporary public opinion. 
 
Keywords: Suez Crisis, Political History, Great Britain, Anthony Eden
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Magyarország alapszerződései a szomszédos államokkal

Bevezetés
Az 1920. június 4-ei trianoni békediktátum milliók sorsát határozta meg, 
családokat választott szét, életeket döntött romba az új határvonal mindkét 
oldalán. A Kádár-rendszer bukását követően, az 1990-es évek elején, úgy 
tűnt, mintha lehetőség lett volna a területi revízió megvalósítására, azon-
ban az Antall József és Horn Gyula vezette kormányok inkább a szomszéd 
országokkal kötött alapszerződésekkel próbálták segíteni a határokon 
túli magyarságot. Ezen alapszerződések megkötése szinte feltétele volt 
az ország NATO csatlakozásának. Ettől függetlenül, az 1990-es években 
megkötött alapszerződések sem nem örökérvényűek, sem nem megváltoz-
tathatatlanok.

Tanulmányomban a magyar–ukrán, a magyar–szlovák és a magyar–ro-
mán és alapszerződések elemzésén túl megpróbálom ezt a három szerző-
dést a korszak magyar belpolitikai kontextusába illeszteni.

A magyar–ukrán alapszerződés
1993. május 11-én hosszas vita után a parlament megerősítette a „jó szom-
szédság és az együttműködés alapjairól” 1991. december 6-án, Kijevben 
aláírt magyar-ukrán alapszerződést. Az ukrán alapszerződést nem minden-
napos érzelemnyilvánítások, szokatlan kirohanások közepette, s az ellen-
zéki pártok hathatós támogatása mellett mégis „sikerült” a parlamentnek 
megszavaznia. A tiltakozók főleg azt sérelmezték, miszerint ezzel a szerző-
déssel örökre lemondtunk a kárpátaljai magyarság védelmének történelmi 
kötelességéről.1 A szerződés leszögezi: a két állam közötti határt mindkét 
fél megváltoztathatatlannak tekinti, nincs és a jövőben sem lesz egymással 

1  Kéri László: A rendszerváltás krónikája 19882009. Budapest 2010. 41. 
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szemben területi követelésük (2. cikkely). Ugyanakkor kimondja, hogy 
meg kell teremteni a szükséges feltételeket a nemzeti kisebbségek kultu-
rális, nyelvi és vallási identitása kölcsönös védelmének biztosítására (17. 
cikkely). A szerződés parlamenti – és parlamenten kívüli – vitájában élesen 
mutatkoztak meg a kormánykoalíció legnagyobb pártján belüli ellentétek. 

A 2. cikkelyt több MDF-es, illetve független képviselő a kárpátaljai 
magyar kisebbség és általában a magyar nemzeti érdekek elárulásának mi-
nősítette. A megállapodást elsősorban az ellenzéki MSZP képviselői vették 
védelmükbe. A 405 képviselőből 279 vett részt a szavazáson, 223 szavazott 
igennel, 39 nemmel, 17 tartózkodott. A legtöbb nemmel szavazó (25) és 
tartózkodó (10) éppen a legnagyobb kormányzó párt, az MDF-frakció tagja 
volt.2

Antall József álláspontja szerint: „1991. december 6-án írtam alá a 
magyar–ukrán alapszerződést és az Országgyűlés csak másfél évvel később 
erősítette meg. Az elfogadásról folyó vita hónapokig tartott, a legtöbb tá-
madást saját táboromból, a nemzeti oldalról kaptam. Kifogásolták a szer-
ződés határokra vonatkozó, valamint a nemzeti kisebbségről, nevezetesen 
a magyar kisebbségről szóló részét.” 

„Nehezen értették meg azt a jogos ukrán igényt, hogy a határokról 
azért kell külön megállapodni, mert az 1947-es párizsi békeszerződés a 
Magyarország és a Szovjetunió közötti határvonalról rendelkezik, hiszen 
akkor Ukrajna, mint szuverén ország nem létezett. Ezért, felvetéseikkel 
ellentétben a magyar–ukrán szerződésnek ez a passzusa nem lehetett 
precedens értékű egyetlen más szomszéd országgal folytatott tárgyaláson 
sem. Ennek a formulának az alkalmazása más országok tekintetében nem 
kötelezhet bennünket. 

Azt is kifejezésre jutattam, hogy sértőnek tekintjük más ország részéről 
két békeszerződés és számos más nemzetközi szerződés aláírása után, hogy 

2  Glatz Ferenc: A magyarok krónikája. Debrecen 2006. 800.
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nekünk a határok változatlanságára vonatkozóan külön bizonygató nyilat-
kozatokat és szerződéseket kell eszközölnünk.”3

 „Ami a magyar kisebbség kérdését illeti, valóban úgy volt, hogy az 
ukrán kormány képviselői eleinte nem ismerték el, nem fogadták el, hogy 
magyar nemzetiségről beszélünk. Az első találkozásnál újdonság volt 
számukra a mi szemléletünk. Később saját maguk mondták el, hogy ők is 
évszázadokon keresztül küzdöttek identitásproblémákkal, az ukrán nyelv 
használatának lehetetlenségével, majd pedig az asszimilációs folyamat 
megindulásával. Ma már mélyen megértik a mi problémáinkat a magyar ki-
sebbség kérdésében, mert visszagondolnak az ukrán nép alávetettségére.”

„A kelet-közép-európai régió nemzetiségi gondjai speciális jellegűek. Itt 
a fő problémát az jelenti, hogy az államhatárok nem fedik a nemzeti, nem-
zetiségi határokat, és ennek következtében az egyik nemzet átnyúlik a másik 
állam területére. Ebben a régióban nemzetállamok létrehozása semmikép-
pen sem valósítható meg a lakosság igen nagy tömegeinek megmozgatása, 
az emberi és kisebbségi jogok súlyos megsértése nélkül. Aki ezt nem veszi 
figyelembe, az az etnikai „tisztogatás” útjára léphet. Az ukránok megértet-
ték és elfogadták a személyi jogú autonómiát, a kulturális autonómiát, és 
tudomásul vették a magyarság önkormányzati autonómia törekvéseit is. 
Jóváhagyták továbbá hogy külön magyar tanfelügyelőséget állítsanak fel 
Kárpátalján, közös tankönyveket készítsenek továbbá hogy magyar tanköny-
veket is használhassanak a kárpátaljai magyar iskolákban.”4

Részletek a magyar–ukrán alapszerződés szövegéből:
2. Cikk: A Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában 

és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumai-
ban vállalt kötelezettségeikkel összhangban a közöttük esetleg felmerülő 
vitákat kizárólag békés eszközökkel oldják meg. Soha, semmilyen körül-
mények között sem alkalmazzák egymással szemben elsőként fegyveres 

3  Marinovich Endre: 1315 nap. Antall József naplója. Budapest 2003. 98.
4  Marinovich E.: Uo. 99.
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erőiket. A Felek tiszteletben tartják egymás területi épségét, és kijelentik, 
hogy egymással szemben nincs és nem is lesz területi követelésük.

17. Cikk: A Szerződő Felek, teljes összhangban az új Európáról szóló 
Párizsi Chartával és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 
más vonatkozó dokumentumaival, kifejezik azt a meggyőződésüket, hogy 
a népeik közötti baráti kapcsolatok, valamint a béke, az igazságosság, a 
stabilitás és a demokrácia megkövetelik, hogy kölcsönös védelemben ré-
szesüljön a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási iden-
titása és ennek biztosítására meg kell teremteni minden szükséges feltételt.

A Felek egyoldalú és közös lépéseket tesznek, hogy előmozdítsák e 
kötelezettségek végrehajtását az 1991. május 31-én aláírt  „Nyilatkozat a 
Magyar Köztársaság és az Ukrán SZSZK együttműködésének elveiről a 
nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén” című dokumentumnak 
és az ahhoz csatolt „Jegyzőkönyv”-nek megfelelően. A Felek nemzetközi 
kapcsolataikban önállóan és közösen is fellépnek a nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó nemzetközi dokumentumok megvalósítása érdekében.5

A magyar–szlovák alapszerződés
A magyar kormányok külpolitikájának tartós vezérelve az 1990-es években 
az európai integráció mellett a határokon túli magyar kisebbségek ügyének 
támogatása és a szomszédokkal való jó viszony kialakítása volt. Szlovákia 
és Románia korlátozta a nagyszámú magyarság mozgásterét, ezért ezen ál-
lamokkal igen nehéz volt megállapodni. A magyar–szlovák alapszerződést 
végül 1995. március 19-én írták alá (jelentős francia támogatás mellett) 
Párizsban, amely szerény előrelépést jelentett a kisebbségi kérdésben, 
ugyanakkor segítették Magyarország európai uniós csatlakozásának ügyét 
és támogatókat szereztek a kisebbségi ügynek.

Horn Gyula állásfoglalása szerint: „A szlovák külügyi vonal vezetőiből 
álló tárgyaló küldöttség néha arcátlanul viselkedett. Több nehéz és érzé-
5  Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén. [http://
www.scribd.com/doc/magyar-ukran-alapszerzodes (megtekintve 2017. június 8.)]



227

MAGYARORSZÁG ALAPSZERZŐDÉSEI A SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKKAL

keny kérdésben, főként a kisebbségi ügyekben a hosszadalmas és keserves 
egyeztetés rögzített megállapodásait is utóbb felrúgta, visszavonta az 
egyetértését. Nagyon lassan haladtunk előre, mert hosszú viták zajlottak. 
A szlovák külügyminiszter állandóan beleszólt, mindent kifogásolt, nyil-
vánvalóan arra játszott, hogy megakadályozza a megegyezést… Végre 
pontot tettünk a vitás kérdésekre, megegyeztünk, s nyugodt szívvel állítom, 
hogy az alapszerződés szövege ma is kiállja az idő próbáját. Rögtönzött 
sajtókonferencián, az újságírók gyűrűjében ismertettük a dokumentum 
fontosabb megállapításait s a jó viszonyt szolgáló további szándékain-
kat. 1995. március 19-én Párizsban, a Matignon palota dísztermében, 
Balladur francia miniszterelnök jelenlétében írtuk alá az alapszerződést. 
Köszöntőmben hangsúlyoztam, hogy saját elhatározásunkból, s nem a 
nagyhatalmak diktátuma nyomán állapodtunk meg. Hazaérkezésem után 
beszédben tájékoztattam a parlamentet, hangsúlyozva: „Európa velünk 
van.” Volt azonban olyan ellenzéki szónok, aki hazaárulásnak minősítette 
az alapszerződés megkötését. A magyar–szlovák alapszerződés párizsi 
aláírását követően egyre több olyan vélemény is újrafogalmazódott, mint a 
szlovákiai Együttélés nevű mozgalmának elnökéé, aki szerint a szerződés 
egy elkapkodott, hiányos dokumentum, ami gyakorlatilag semmit sem javít 
a szlovákiai magyar kisebbség helyzetén.6

Részletek a magyar–szlovák alapszerződés szövegéből:
1. Cikk: A Szerződő Felek kapcsolataikat a jószomszédság, a bizalom 

és a baráti együttműködés szellemében fogják fejleszteni, és párbeszédet 
folytatnak minden közös érdeklődésre számot tartóterületen.

3. Cikk: (1) A Szerződő Felek a nemzetközi jog alapelveivel és normái-
val összhangban megerősítik, hogy tiszteletben tartják közös államhatáruk sért-
hetetlenségét és egymás területi integritását. Megerősítik, hogy egymással 
szemben területi követelésük nincs és ilyet a jövőben sem támasztanak. 

(2) A Szerződő Felek kijelentik, hogy kölcsönös kapcsolataikban tar-
tózkodnak a másik Fél területi integritása vagy politikai függetlensége ellen 

6  Horn Gyula: Azok a kilencvenes évek… Budapest 1999. 295–296. 
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irányuló erőszak alkalmazásától vagy az azzal való fenyegetéstől, vagy más, 
az Egyesült Nemzetek  Alapokmányába vagy a nemzetközi jogba ütköző 
egyéb cselekedetektől, vagy az ilyen akciók támogatásától, és harmadik fél 
számára sem teszik lehetővé, hogy területüket a másik Fél elleni hasonló 
cselekmények elkövetésére felhasználja. A közöttük felmerülő vitás kérdé-
seket kizárólag békés eszközökkel oldják meg.

4. Cikk: (1) Ha a Szerződő Felek egyikének véleménye szerint egy, 
a nemzetközi kapcsolatokban kialakult helyzet veszélyeztetheti a nem-
zetközi békét és biztonságot vagy saját biztonsági érdekeit, úgy ez a Fél 
konzultációt kérhet a másik Féltől, hogy megvizsgálják, mit tehetnének a 
feszültség enyhítése vagy felszámolása érdekében, összhangban az Egye-
sült Nemzetek  Alapokmányában foglalt, valamint az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet keretében alkalmazott elvekkel.

(2) A Szerződő Felek különböző szinteken rendszeres konzultációkat 
folytatnak a biztonság és a védelem kölcsönös érdeklődésre számot tartó 
kérdéseiről. Bármelyikük kérésére tájékoztatják egymást a biztonságra és 
leszerelésre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljesítéséről. Kétolda-
lú kapcsolataikat katonai téren külön megállapodás szabályozza.

A magyar–román alapszerződés
1996. szeptember 16-án a magyar és a román miniszterelnök Temesváron 
aláírta a két ország közötti alapszerződést. A magyar parlament december 
10-én ratifikálta a szerződést.7 A döntést felfokozott belpolitikai viták 
előzték meg, mert többen az Erdélyről történő végleges lemondásként 
értelmezték ezt az alapszerződést. Az egyezmény megkötését megelőzően 
Románia vonakodott elfogadni a kollektív kisebbségi jogok elvét. Éppen 
ezért folyt vita az Európa Tanács – erős magyar közreműködéssel létre-
jött – 1993. évi 1201. számú ajánlásának elfogadásáról és értelmezéséről. 
Végül Románia is elismerte, Szlovákiához hasonlóan a kollektív kisebb-

7  Kéri L.: A rendszerváltás krónikája i. m. 61.
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ségi jogokat, elfogadta, hogy a kisebbségi kérdés nem kizárólag egy állam 
belügye, de a kollektív jogok értelmezését magának tartotta fenn. 

Horn Gyula állásfoglalása szerint: „Az erdélyi történelmi egyházak 
vezetői több elitélő nyilatkozatot tettek közzé. Tőkés László nyílt levelet 
intézett hozzám tiltakozásul, amelyet a hazai ellenzék újabb támadásokhoz 
használt fel. Nem engedtem, konokul kitartottam álláspontunk mellett. 
Magyarország első ízben van olyan helyzetben, hogy nemzeti érdekei teljes 
összhangba kerültek a nemzetközi közösséggel a történelmi megbékélés, a 
vitás kérdések európai módon való rendezése, a viszályok kiiktatása terén. 
Ne ismételtessük meg a társadalommal a történelmi leckéket! Az alap-
szerződésben meg tudtunk állapodni a nemzeti kisebbségek jogai európai 
normáknak megfelelő biztosításáról. Az alapszerződés megkötése segíti a 
két ország euroatlanti felzárkózását…”8 

A parlamenti vitanap után először Pápán az ellenzékiek, majd a Parla-
ment előtt „Jajkiáltás az elszakított nemzetrészekért” jelszóval a Bocskai 
Szövetség rendezett többezres nagygyűlést. Ott még olyasmit is skandáltak, 
hogy „Akasztófára Hornnal!” – ha aláírom az alapszerződést. 1996. szep-
tember 16-án Nicolae Vacaroiu kormányfő és én, sok vendég jelenlétében 
aláírtuk a magyar–román alapszerződést.9 

Itt és most megteremtettük egy sokéves, bizalmatlansággal, feszültsé-
gekkel és viszályokkal terhes korszak lezárásának lehetőségét… Az első 
olyan átfogó megállapodást írtuk alá, amely kifejezi, hogy Magyarország 
és Románia kapcsolataikat a történelmi megbékélés, a kölcsönös toleran-
cia és az együttműködés szerződéses alapjaira helyezik… Zárjuk le a köl-
csönös sérelmek korszakát. Fogadjuk meg, soha többé nem engedjük meg, 
hogy bárki megalázza, megsértse a magyar és román nemzet méltóságát, 
emberi jogait. Budapestre érkezve kezembe nyomták a „Politikai pártok és 
szervezetek nyilatkozata” című tiltakozást, Pécsett pedig az aláírás idő-
pontjában a MIÉP szervezett tüntetést. Az alapszerződés kapcsán visszaté-

8  Horn Gy.: Azok a kilencvenes évek i.m. 420.
9   Uo. 420–421. 
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rően azzal is megvádoltak bennünket, hogy hajbókolunk a nyugati államok 
előtt. Sőt, ugyanúgy viselkedünk, mint azelőtt, amikor „vakon kiszolgáltuk 
Moszkvát”. Mi a nemzeti érdekek keretében az Európa Tanács, a NATO, 
az Európai Unió, vagyis a nemzetközi demokratikus közösségek elvárásait 
vettük figyelembe.”10

Részletek a román–magyar alapszerződés szövegéből:
3. Cikk: (1) A Szerződő Felek megerősítik, hogy kölcsönös kapcsola-

tukban tartózkodnak a másik Szerződő Fél területi integritása vagy politi-
kai függetlensége ellen irányuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak 
alkalmazásától, valamint bármely más, az Egyesült Nemzetek céljaival és 
a Helsinki Záróokmány elveivel összeegyeztethetetlen cselekedetektől. 
Úgyszintén tartózkodnak az ilyen akciók támogatásától és harmadik fél 
számára sem teszik lehetővé, hogy területüket a másik Szerződő Fél elleni 
hasonló cselekmények elkövetésére felhasználja. 

(2) A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket kizárólag 
békés eszközökkel oldják meg.

4. Cikk: A Szerződő Felek, a nemzetközi jog elveivel és normáival, 
valamint a Helsinki Záróokmány alapelveivel összhangban megerősítik, 
hogy tiszteletben tartják közös határuk sérthetetlenségét és a másik Fél 
területi integritását. Úgyszintén megerősítik, hogy egymással szemben 
területi követelésük nincsen és ilyet a jövőben sem támasztanak.

A román–magyar alapszerződést a nemzetközi jog szempontjából 
értékelve megállapíthatjuk, hogy az csupán az önrendelkezési jog belső 
oldalának részleges megvalósítását biztosítja. A szlovák–magyar és az uk-
rán–magyar alapszerződéshez hasonlóan lemondott a területi újrafelosztás-
ról és inkább szolgálta Románia érdekeit Magyarországgal szemben. Ezen 
nemzetközi szerződések mindegyike ellentétes a területi revízió koncepci-
ójával. Fontosnak tartom kiemelni azt a tényt, hogy ezen alapszerződések 
megkötése feltétele volt Magyarország és a későbbiekben Szlovákia és 
Románia NATO csatlakozásának.

10  Uo. 422.
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Összegzés
Az 1990-es években a magyar politikai élet és a magyar társadalom bi-
zonyos részeinek úgy tűnt, mintha lehetőség lett volna a területi revízió 
megvalósítására. Azonban szerintük Antall József és Horn Gyula súlyosan 
elhibázott külpolitikájának köszönhetően Magyarország elszalasztotta 
ezt a lehetőséget. A Horn-kormány 1995-ben Szlovákiával, 1996-ban 
pedig Romániával is megállapodást kötött. A magyar–ukrán alapszer-
ződés mintájára Magyarország ezekben kötelezettséget vállalt a trianoni 
határok tiszteletben tartására, Románia és Szlovákia pedig ígéretet tett az 
európai normáknak megfelelő kisebbségi jogok biztosítására. A magyar 
kormányok külpolitikájának tartós vezérelve az európai integráció mellett 
a határokon túli magyar kisebbségek ügyének támogatása és a szomszé-
dokkal való jó viszony kialakítása volt. Sokan manapság úgy vélik, hogy 
a rendszerváltáskor megkötött alapszerződések megváltoztathatatlanok és 
örökérvényűek. Ugyanakkor, ezen alapszerződéseket 10 éves időszakra 
kötötték, és amennyiben egyik fél sem mondja fel írásban legalább 1 évvel 
az adott érvényességi idő letelte előtt, a szerződések érvényessége mindig 
meghosszabbodik a következő 5 éves időszakra.  A rendszerváltáskor meg-
kötött alapszerződéseket tehát elviekben fel lehet mondani.

A kérdéssel kapcsolatban a kádári mentalitás nem sokat változott a 
rendszerváltás óta. Az uralkodó társadalmi nézet továbbra is az, hogy: „A 
nemzetiségek – az illető országok állampolgárai – problémáinak megoldá-
sa a két ország mindegyikének belső ügye és felelőssége” (Kádár János).11

11  Szerencsés Károly: A rebellis tartomány. Budapest 1998. 87. 
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Abstract
Master Agreements of Hungary with Neighbouring Countries

The political elite and a certain part of the society in Hungary in the 1990’s 
anticipated a possibility of revising the territorial reduction put down in the 
Treaty of Trianon. However, any further idea of the revision let the oppor-
tunity slip owing to regional foreign policy during prime ministerships of 
József Antal and Gyula Horn. This derived from master agreements with 
Slovakia and Romania in 1995 and 1996, respectively. The core concept 
of these agreements followed that of the former agreement signed with 
Ukraine that is Hungary assumed an obligation pertaining to acceptance of 
the Trianon borders in exchange for a respect for minority rights according 
to European standards. This concept derived from the Hungarian govern-
mental principle of integration into the European Union characterized by 
friendly relations with the surrounding countries to support concerns of the 
Hungarian minority in these neighbouring countries. Currently, a marked 
approach is that the master agreements mentioned considered valid forever. 
Nevertheless, these agreements are only of 10-year validity in their original 
forms, considering that if one of the parties did not give a notice to quit 
obligations, the agreement would prolonged up to 5 years. In this sense, 
there is a clear-cut evidence for the reputability of these agreements. My 
study is undertaken to analyse each master agreement and to put them in 
context of current political aspects of the recent past and the era of today. 

Keywords: Hungary, neighbouring countries, master agreements
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A történelem reprezentációjának új lehetőségei, 
avagy történelem a videojátékokban

Bevezetés
Rengeteg esemény játszott közre mind a történelemkutatás módszertaná-
ban, mind pedig a technológia fejlődésében ahhoz, hogy ez a tanulmány 
létrejöhessen. Elég csak a posztmodern történetírás újfajta forrásokat fel-
használó módszertanára gondolni, vagy a kutatási területek kiszélesedésére 
egy pillantást vetni, de ide lehetne sorolni azt is, hogy az internet valamint 
az infokommunikációs eszközök elterjedésével mennyire könnyűvé vált az 
információcsere, vagy egyáltalán a forráskereséseket mennyire megköny-
nyítették az online adatbázisok, valamint a globálisan elérhető források 
használata, amelynek egyedül talán csak a nyelvtudás szabhat határt. Ép-
pen ez a sokrétűség és a megannyi forrás elérhetősége adta a lehetőséget 
a hozzám hasonló fiatal kutatóknak arra, hogy látókörüket kiszélesítve, a 
gyerekkori hobbijukat akadémiai keretek között felhasználva vizsgálhassák 
azt, hogy a videojátékok, mint a modern kor leggyorsabban fejlődő szóra-
koztatóipari ága, milyen lehetőségekkel bír a történelem rekonstrukciója 
számára, és hogy ezek mennyire tekinthetőek hiteles vagy éppen hiteltelen 
reprezentációs eszközöknek. Mert bár tény, hogy sok esetben az idősebb 
korosztály, vagy akadémikusok csak legyintenek arra, hogy „áh, ez csak 
játék”, de a csaknem 40 évre visszanyúló nyugati szakirodalom mindezt 
megcáfolja és már eljutott arra a szintre, hogy könyvtárnyi szakirodalom 
áll rendelkezésre a kutatók számára.1

1  A digitális korszak termékeit és azoknak az oktatásban elfoglalt szerepét vizsgáló 
szakirodalmak külföldön már csaknem 30 éves múltra tekintenek vissza. R. F. Bowman már 
1982-ben a Pac-Man motiváló szerepét vizsgálta az oktatásban alkalmazható instrukciók 
vonatkozásában, de a témával még az 1980-as években is leginkább a pszichológia berkein 
belül foglalkoztak. A 2000-es években Jeremiah McCall tollából (Gaming the Past:Using 
Video Games to Teach Secondary History), de megemlíthető még a 2012-ben a Springer 
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Én magam is alapvetően az oktatásban elfoglalt helyüket kezdtem 
el vizsgálni, de egyre gyakrabban foglalkoztat a kérdés, hogy történész 
szemmel milyen lehetőségei lehetnek a kutatóknak, hogy ha videojátékok-
kal akarnak foglalkozni. Sajnos a jelen terjedelem nem elég arra, hogy a 
fentebb vázolt csaknem 40 évnyi szakirodalmat ismertetni tudjam, vagy 
egyáltalán mélyebb betekintést tudjak nyújtani ahhoz, mennyire komplex 
interdiszciplinaritás mentén épülnek fel a videojátékok, de arra minden-
képpen lehetőség adódik, hogy ha csak egy csipetnyire is, de be tudjam 
mutatni azt, miképp használják fel a videojátékok a történelmet, mint 
sajátos ismeretelméleti eszközt és narratívát. Az alábbi rövidke tanulmány 
éppen ezért két nagyobb videojátékos műfajt, a stratégiai játékok körökre 
osztott, úgynevezett grand-strategy alműfaját, valamint a sandbox típusú, 
nyílt világra kihegyezett programokat mutatná be, ráadásul a műfaji kere-
tek különbségéből adódva mindjárt két ellentétes felhasználási móddal is 
találkozni fog az olvasó. Hiszen míg a stratégiai játékok a gazdasági- keres-
kedelmi-katonai kapcsolatok reprezentálásában játszanak fontos szerepet, 
addig a különböző nyílt világú játékok, köztük a történelem szempontjából 
leghíresebb Assassin’s Creed-sorozat pedig a digitális történelmi rekonst-
rukció, a vizualitás, valamint a hitelesség és a forrásfelhasználás témaköré-
re nyújt érdekes és izgalmas jövőbeli kutatási lehetőségeket. 

Természetesen megjegyezném, hogy, mint már írtam a terjedelmi ke-
retek sajnos behatároltak voltak ahhoz, hogy teljes egészében be tudjam 
mutatni a témát, de témafelvetésnek mindenképpen megfelelő célt fognak 
szolgálni a tanulmányban ismertetett programok. 

által kiadott Johannes Fromme és Alexander Unger szerkesztésében megjelent csaknem 650 
oldalas tanulmánykötet, a Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital 
Games Studies, csakúgy, mint a 2012-ben megjelent Matthew Wilhelm Kapell és Andrew 
B. R. Elliott által szerkesztett Playing with the Past – Digital Games and the Simulation of 
History címet viselő kötet. A témával kapcsolatban PhD disszertációk szintén megjelentek, 
mint a holland Connie Veugen 2011-es Computer Games as a Narrative Medium című 
munkája. Lásd: Vas János: Elméleti kérdések a videójátékok felhasználásáról a történelem 
oktatásában, valamint a külföldi szemináriumokon történő alkalmazásának kritikai vizsgálata. 
In: XIII. PhD Konferencia előadásai (Budapest, 2016. október 10). Szerk. Koncz István – 
Szova Ilona. Budapest 2016. 161–171. 
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Grand-strategy játékok
Vegyük példának okáért az egyik legismertebb és legtöbb játékos által 
játszott körökre osztott történelmi témájú stratégiai játékot, a Civiliza-
tion-sorozatot. A játékban egy birodalmat irányítunk – az ókori Babilontól 
egészen a zulukig, időszámításunk előtt 4000-től időszámításunk után 
2050-ig –, viszont sajnos már maga az alapfelállás sem alakul a valóság-
nak megfelelően, amely rögtön problémát okozna a történelmi hitelesség 
bemutatásánál. Bár a beállításoknál lehetséges, hogy a Föld legyen a térkép 
kiinduló alapja, a maximum tizenkét nemzettel elinduló játékban nem a va-
lódi történelmi határok fognak kirajzolódni, sem pedig a valódi nemzetek 
tényszerű összetűzései. A játék tehát szinte teljesen alternatív történelmet 
kínál a játékosok számára. Ellenben – ahogyan az Akroni Egyetemen ta-
nító A. Martin Wainwright is felhasználta egyik videojátékokat egyetemi 
közegbe integráló szemináriuma során – különböző történelmi elméleteket, 
fogalmakat, alapkoncepciókat tökéletesen lehet vele ábrázolni. Wainwright 
többször is kritizálja a Civilization IV-et például a sztereotipikus civilizáci-
óválasztás, vagy a különböző kereskedelmi kapcsolatok hiányossága miatt, 
de elismerőbben beszél a már korábban tárgyalt környezeti történelmi 
tényezőkről.2

Ebben viszont teljes mértékben igaza van, hiszen a játék tökéletesen 
bemutatja azt, hogy ha egy civilizációt első körben egy arany lelőhely mel-
lett dob le a játékmotor, ahol van kikötésre alkalmas partszakasz, továbbá 
még két hegy is, az a civilizáció már sokkal egyszerűbben fog fejlődni. 
Ha tengeri ellátmány található a farmokon kívül, a népesség gyorsabb 
mértékben szaporodik vagy az aranybevételek, ha arany van a közelben, 
de beszélhetünk még a több lábon álló kereskedelmi, felfedezési lehető-
ségekről is a hajózást tekintve. A termelésnek különösen kedvező az, ha 
domb vagy fa van a város közelében, mivel az megnöveli a termelékeny-
séget és csökkenti az épületek kivitelezési idejét. A Civilization tehát, ha 

2  A. Martin Wainwright: Teaching Historical Theory through Video. The History Teacher 47. 
(2004: 4. sz.) 579–612.  
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ténytörténelemre és annak rekonstruálására nem is, de absztrakt fogalmak 
vagy komplex folyamatok, mint a kereskedelem, gazdaság, vagy katonaság 
összefüggő, de önmagában mégis eltérő kapcsolatrendszerére, valamint a 
prosperitás fenntartásának bemutatására tökéletes. Ráadásul a fő konzek-
venciákat még egyszerűen le is lehet vonni mindenki számára, ahogyan azt 
William Uricchio is megjegyezte: a Civilization-ben minél hatékonyabb a 
termelésben egy civilizáció, annál fejlettebb lesz.3

A Civilization IV-ben pedig ezekre mindre oda kell figyelni, hogy ha 
a játékosok elsők akarnak lenni a játék által felállított pontrendszerben. A 
program szinte mindenre ad pontot, a népességre és a városaink számára, a 
térképen elfoglalt terület nagyságára, de még a kulturális fejlettséget, vala-
mint az úgynevezett social policy névre keresztelt társadalmi előrehaladást 
is monitorozza. Érdemes még megemlíteni a „csodák”-nak4 nevezett fon-
tos épületeket, mint a Stonehenge, a brandenburgi kapu, a gízai piramisok, 
vagy a jordániai Petra városa, mivel ezek szintén hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a legtöbb pontot érhessék el a civilizációk versenyében. A játék kie-
gészítőiben, ahol megjelenik a vallás, mint központi elem, még a társadal-
munk által termelt vallás is szerepet játszik a pontrendszer kialakulásában. 
A program ugyanis alapvetően, ha egyik civilizáció sem éri el a győzelmi 
ágensek valamelyikét – hódítás útján, kulturális fölénnyel, diplomáciai 
győzelmekkel, vagy akár technológiai alapon–, akkor a kiszámított pontok 
alapján hirdet győztest, hogy ha a program saját időszámítása eléri a 2050-
es évet. Ilyenkor a legtöbb pontot elért civilizáció kerül ki győztesen, és bár 
ezt követően lehetséges folytatni az adott szcenáriót, érdemi jelentősége 
nincs, mivel a program már „győztest hirdetett”. 

Ez a fajta pontrendszer pedig arra is tökéletes, hogy a játékosokban 
tudatosuljon, hogy ahogyan egy-egy ország irányításában, úgy a játékban 

3  “Civilization boils down to several ideologically positioned maxims such as the more 
efficient production, the more advanced the civilization.” Lásd: William Uricchio: Simulation, 
History and Computer Games. In: Handbook of Computer Game Studies. Szerk. Joost 
Raessens – Jeffrey Goldstein. The MIT Press. 2005. 335. 
4  „Wonders” néven fordul elő a játék angol nyelvű verziójában. 
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sem lehetséges úgy győzni, ha csak egyoldalúan egy tudomány-, vagy 
iparágat fejlesztenek. Tehát lehet kizárólag a katonaságot fejleszteni, 
és birodalmakat lerombolni, de lehet, hogy a térkép másik részén lévő 
kulturálisan fejlettebb birodalom kisebb haderővel rendelkezik, azonban 
védelmi adottságait tekintve fejlettebb, a különböző ”csodáknak” köszön-
hetően pedig erősebb perkekkel – extra tulajdonságokkal – bír, hovatovább 
a katonai felszereltsége is erősebb lehet. Éppen ez a fajta komplexitás 
teszi tökéletes játékélménnyé a Civilizationt abban az esetben, ha komplex 
folyamatokat akarnak ábrázolni, és noha a játék alap mechanizmusának 
megértése egyszerű feladat, ahhoz, hogy a programot kezelő egyén sikeres 
legyen, számos tényezőt kell figyelembe vennie. 

Bár a játék komplexitásának vannak határai. Ahogyan Wainwright több 
ízben kijelenti, a program összetett és komoly kihívásokat állít a játékosok 
elé, de nem minden aspektusát fedi le a valóságnak.5 Persze nem is várhatja 
el senki, hogy tökéletes stratégiai szimulátorokat alkossanak a készítők, 
de vannak esetek, amikor inkább a politikai korrektség köti meg a fejlesz-
tők kezét. Az egyik ilyen aspektus például a rabszolgaság kérdésköre. A 
rabszolgaság tényleg teljes egészében hiányzik nem csak a Civilization 
negyedik iterációjából, de még a következő epizódokból is. A rabszolgaság 
pedig egy olyan történelmi alapokra visszanyúló intézményrendszer, amely 
megkerülhetetlen, és mondhatni szükséges rossz ahhoz, hogy a különböző 
fejlődési folyamatokat történelmileg hitelesen bemutathassák. Ez viszont 
megannyi problémát vethet fel különböző társadalmi csoportok részéről, 
mint ahogyan Wainwright írja, a politikai és társadalmi szenzibilitás miatt 
okkal távolítják el ezeket az aspektusokat.6

Wainwright ráadásul nem csak a rabszolgaságot említi meg, hanem egy 
sokkal érdekesebb szempontot is, amely már félig-meddig az environmen-
tal history kérdésköréhez kapcsolódik. Ez pedig a különböző betegségek 
teljes mellőzése a grand strategy-játékokból. Wainwright abból a felte-

5  Wainwright: Teaching Historical Theory i. m. 588. 
6  Uo. 591.
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vésből indul ki, hogy a járványok elsődlegesen a különböző helyszínekről 
érkező, más-más immunrendszerrel ellátott kereskedők interakciójából 
alakult ki, így a különböző járványok elterjedésének legfőbb gócpontjai a 
kereskedelmi útvonalak voltak. Mint ahogyan megemlíti, a diákok körében 
még mindig él az a felfogás, hogy a pestis a „sötét középkor” terméke 
volt, mintsem a robusztus kereskedelmi hálózatoké.7 Vizsgálódásai alapján 
pedig többször is kiemeli, hogy a különböző programok, mint a Medieval 
II: Total War, vagy az Europa Universalis csak nyomokban, mondhatni 
véletlenszerűen generálják a pestist, valamint az egyéb járványokat és nyil-
vánvalóan semmi kapcsolatot sem alakítanak ki a kereskedelmi hálózattal.8

Az ilyen problémák viszont nem feltétlenül a készítők hibája, hiszen 
a történészek sem mutatnak be minden tényezőt akkor, amikor valamilyen 
történelmi korszakot rekonstruálnak, nem véletlenül alakult ki megannyi 
történelmi megközelítés és darabolódik fel még jobban a történelemtudo-
mány. Az akadályt egyébként tökéletesen megfogalmazta a szimuláció szót 
felhasználva Ian Bogost is, aki szerint a reprezentáció csak úgy lehet sike-
res, hogy ha a kiindulási rendszert egy kevésbé komplex rendszerben jele-
nítik meg, méghozzá úgy, hogy a felhasználó tudtára adják, hogy a kiinduló 
rendszer egy szubjektív szempontrendszer alapján került felhasználásra.9 
Ez a kijelentés részben megegyezik azzal az érvvel, hogy egyszerűen 
nem lehet mindenre odafigyelni egy-egy program kapcsán, mivel Bogost 
terminológiájával élve, egy „kevéssé összetett rendszert” (less complex 
system) kell megértetni és betaníttatni a játékosokkal.

A program újabb részeiben ráadásul új szintre emelkedik a birodalom 
irányítása. A Civilization legújabb, 2016 októberében megjelent hatodik 
részében ugyanis még több lehetőséget kapnak a játékosok arra, hogy nem 
csak a birodalmat, de az abban megtalálható városokat is még apróléko-

7  Uo. 589.
8  Uo. 
9  „A representation of a source system via a less complex system that informs the user’s 
understanding of the source system in a subjective way.” Lásd: Ian Bogost: Unit Operations: 
An Approach to Video Game Criticism. London 2008. 98. 
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sabban lehessen igazgatni. A módszer természetesen nincs annyira kidol-
gozott, mint a pusztán városokra fókuszáló CivCity vagy SimCity sorozat, 
de arra mindenképpen elég, hogy egy új mélységet tudjon adni a játéknak. 
A program újításának alapja, hogy a játékosoknak már lehetőségük van 
körzeteket építeni, amelyek aztán kapcsolatba hozhatók a többi város-
résszel, ezzel megkönnyítve akár a munkaerő-áramlást. Olyannyira, hogy 
egy játékos létrehozott egy várost, amelyben csaknem hárommilliárdnyian 
laknak, éhezés, boldogtalanság és nagyobb problémák nélkül. Módszerét 
le is írta és a hosszas beszámolóból kitűnik, hogy igencsak időigényes és 
aprólékos tervezést igényelt mire képes volt ezt megvalósítani. A program 
viszonylagos mélységét jól mutatja, hogy a felhasználónak agresszíven 
kellett terjeszkednie és eltüntetni mindent az adott területről, valamint ke-
reskedelmi és ipari létesítményeket felhúznia minél gyorsabban. Azonban 
ez a végén megérte, hiszen a megfelelő épületekkel együtt már több mint 
huszonegy szórakoztató központja volt.10

Persze számtalan további példát lehetne felhozni, hiszen ezek az 
aspektusok nem csak a Civilization-franchise sajátjai, hanem valamennyi 
grand strategy-játéknak, mint például Wainwright tanulmányában felho-
zott Europa Universalis-sorozatnak, vagy a militaristább hangvételű Total 
War-szériának is sajátosságai. A történelmi szempontú komplex kérdések 
vizsgálata ugyanis sokkal egyszerűbb, főleg úgy, hogy ha minden játéknak 
megvan a maga prioritást élvező oldala, amely miatt egyéb lehetőségek 
viszonylag háttérbe szorulnak. Hasonló játékok közül viszont nem csak a 
középkori témákban találhatunk példákat, hiszen a már korábban említett 
játékfejlesztő és kiadó Paradox Interactive második világháborús stratégi-

10  „The strategy was to aggressively settle the closest (and required) 20 cities by chopping 
everything in sight, dropping commerce and industrial districts as fast as possible (...) 
there are 21 entertainment districts within range of the capital, the Colosseum, Estadio Do 
Maracanã, some great engineer buffs, and 20 luxuries in total thanks to the great merchants. 
(….) There is 750 food coming into the capital via trade routes.” 200 population supercity! 30 
neighbourhoods, 20 stadiums, 80 trade routes, and nearly 1000 turns later. [https://www.reddit. 
com/r/civ/comments/5cw04v/200_population_supercity_30_neighborhoods_20/d9zrtpv/ 
(megtekintve: 2017. június 23.).]
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ája, a Hearts of Iron-sorozat már évek óta töretlen népszerűséggel vezeti 
be a fotel hadvezéreket a második világháborús hadviselés stratégiai ele-
meibe. A sorozat félig-meddig a Total War-széria és az Europa Universalis 
keverékeként fogható fel, mely alapvetően harcias jellegű, de a sikerhez 
nem elég pusztán a katonai fölény, mivel más-más gazdasági és stratégiai 
erőforrásokat is figyelembe kell venni ahhoz, hogy megvédhessék, vagy 
éppen elpusztíthassák Európát. 

Magyar példákat szintén említhetnénk hasonló témájú alkotásokban, 
elég csak az 1990-es évek magyar játékfejlesztési reneszánszára gondolni, 
köztük a rendkívül komplex és külföldön is remek kritikai és közönségfo-
gadtatásban részesülő Imperium Galactica első és második részére, amely a 
mai napig az űrstratégiai játékok egyik etalonjának számít. Persze érdemes 
megjegyezni, hogy az űrstratégia már nem feltétlen sorolható ide, hiszen 
teljesen fiktív környezetben játszódik, amely inkább a gazdasági- kato-
nai-társadalmi kérdések vizsgálatára alkalmas, így ez inkább a marginális 
kategórián belül, periférikusan megemlíthető program. De fontos kiemelni 
az 1848 című magyar fejlesztésű grand strategy játékot, amelyet az Ok-
tatási Minisztériumtól lehetett előzetes regisztrációt követően ingyenesen 
letölteni és amely teljes egészében magyar nyelvű. A program félig-meddig 
egyébként a Total War-széria magyar adaptációjaként tekinthető, bár igaz, 
hogy grafikailag sokkal szerényebb, nem beszélve a kevésbé széles mély-
ségekről és játéktérről. Ettől függetlenül az egységek, a harcrendszer, a 
térkép grafikai megvalósítása mind a már akkor nagy múltra visszatekintő 
grand strategy alapjait ülteti át magyar környezetbe. 

Ha pedig volt szó városokról és azoknak a tervezéséről, erre a célra 
vannak sokkal összetettebb programok, amelyeknek potenciálját ugyan 
nem az oktatásban és nem komplex történelmi elméletek tanítására aknáz-
ták már ki, hanem a szó szerinti várostervezésben. A játékot fejlesztő Para-
dox Interactive jelentette be, hogy Stockholmban a Cities – Skylines című 
programjukat használják, mint ahogyan a cikk fogalmaz „egy teljesen új 
lakókerület, a Norra Djurgardstaden felépítésére Stockholmban. A projekt 
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12 ezer új lakhelyet és 350 ezer munkahelyet fog teremteni.”11 A Cities 
– Skylines egy várostervező játék, amelyben a játékosoknak komplett váro-
sokat kell felhúzniuk a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóházakkal, 
utakkal, buszokkal együtt. Ebben ráadásul olyan széleskörű feladatokkal 
kell foglalkozniuk a felhasználóknak, mint a buszközlekedés pénzügyileg 
legjobban profitáló kialakítása, hiszen a program még a különböző helyi 
járatos közlekedésben részt vevő utasok számát is monitorozza, amely 
alapján a játékosok megszabhatják, hogy melyik városrészre mennyi busz 
járjon. Persze ennél hétköznapibb dolgokra, mint például a lakók szórakoz-
tatására, a megfelelő kórházi ellátására, vagy a dugók elhárítására, egyszó-
val minden olyan nézőpontra, amelyet a városvezetésnek figyelembe kell 
vennie, szintén összpontosítani szükséges. 

Megjegyzésként viszont érdemes a mélyére ásni annak is, hogy a 
játékot milyen szinten modifikálják – vagy egyáltalán használják fel a 
tényleges tervezésnél –, hiszen a hasonló kollaborációknak sokszor inkább 
a marketing szempontjából van fontos üzenete. Ez nem jelenti azt, hogy 
ne lehetne valóban felhasználni a játékot vagy a jövőben ne lehetne még 
jobban bevonni a különböző programokat grafikus motorjaik szempont-
jából hasonló helyzetekbe. A különböző mérnökök, legyenek azok akár 
építész- vagy kertészmérnökök egy digitalizált munkaterületen jobban 
tudnak gyakorolni – lényegesen kevesebb stresszel például -, mintsem egy 
valódi helyzetben. Persze, itt rengeteg mindent figyelembe kellene venni a 
digitalizálás során, például a fizika törvényeit, vagy a különböző biológiai 
folyamatokat, amely rendkívül erőforrás igényes. De mint azt gondolni 
lehet, fontos a kritikai vizsgálat ahhoz, hogy valóban a lehető legjobb 
formában és minőségben lehessen felhasználni egy adott szórakoztatóipari 
terméket ahhoz, hogy annak akár a felhasználók számára is gyakorlati 
haszna legyen. 

11 Valyon Tamás: Valódi lakótelepek megtervezésére használják a Cities: Skylinest. [http://
www. pcguru.hu/hirek/valodi-lakotelepek-megtervezesere-hasznaljak-a-cities-skylinest/38142 
(megtekintve: 2017. június 23.).]
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A Cities – Skylines analógiájához hasonlóan a birodalom-menedzselős 
játékokhoz sorolnám az oktatás szempontjából a különböző városépítő 
játékokat is. Ilyen például a történelmi hitelességgel korlátoltan rendelkező 
Caesar-sorozat, amelyben az ókori Róma felépítésében és menedzselésé-
ben játszhatunk nagy szerepet, de megemlíthetném még a CivCity: Rome, 
SimCity, vagy akár az Anno sorozatokat, amelyek hasonló elven alapulnak 
és végső soron ugyanazokat a dolgokat kell a játékosoknak elérni, mint a 
fentebb említett Cities-ben. Vagyis a cél, hogy a város prosperitása zavar-
talan legyen, az emberek boldogok legyenek, a város pedig növekedjen, 
kihasználva mind a környezetében, mind pedig a belső erőforrásaiban 
rejlő lehetőségeket. Ezek a különböző településszerkezetekre épülő játé-
kok pedig nem csak a városokban használhatók jól, hiszen, mint ahogyan 
a Farming Simulator 17 sikere mutatja – a játékból csaknem egy millió 
példány talált már gazdára12–, van igény akár az agrárszektort bemutató 
programokra is, ahol a játékosoknak nincs más dolguk, mint vetni, aratni és 
egy farmgazdaságot irányítani. Persze, ehhez kell egyfajta játékosi affini-
tás, hiszen csakúgy, mint a birodalomépítős játékok, úgy ezek a programok 
is némileg rétegjátékok, amelyek nem mindenki számára jelentenek olyan 
fokú edutainment-élményt, mint akár a felszínen könnyen megtanulható és 
egyszerűen használható Civilization-széria. 

Összegezve tehát elmondható, hogy az ebben a kategóriában felsorolt 
játékokban a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok kérdésének vizsgálata 
sokkal hangsúlyosabb lehet a történészek számára, míg a játékosok fel-
használva az alternatív történelem okozta narratív szabadságot – kombinál-
va ezt egy nagyfokú interaktivitási igénnyel – talán kicsit közelebb jutnak 
komplex kérdések megértéséhez és megvizsgálásához. Mint például, 
hogy Anglia miért lehetett a természetföldrajzi helyzetét és erőforrásait 
figyelembe véve az egyik legnagyobb katonai és gazdasági nagyhatalom 
a 16–17. században úgy, hogy alapvetően azért voltak nála nagyobb terü-

12  Pozsgai András: Nagyon jól fogy a Farming Simulator 17. [http://www.pcguru.hu/hirek/ 
nagyon-jol-fogy-a-farming-simulator-17/39234 (megtekintve: 2017. június 23.).]
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letű és népességű országok akkoriban. De másik példa lehetne akár az is, 
hogy a görögöknek nagyon fontos volt a hajózás fejlesztése ahhoz, hogy 
civilizációt tudjanak kialakítani a szigetekre épülő földrajzi elhelyezkedés 
miatt. Főleg úgy lesz ez nagy segítség, ha pont egy szigetvilágon kezdi 
a játékos az adott szcenáriót, amely miatt hamar megtanulja, hogy a ha-
józás fejlesztése nélkülözhetetlen a civilizációjának fennmaradásához. De 
ez egyben azt vonhatja maga után, hogy más aspektusokban viszont nem 
tud majd olyan jól fejlődni az állandó hely- és nyersanyaghiány miatt, így 
lehetséges, hogy hódítania kell ahhoz – vagy gyarmatokat létrehoznia, mint 
azt a görögök valóban tették –, hogy különböző fontos nyersanyagokhoz 
hozzá tudjon jutni.  

Történelmi rekonstrukción alapuló nyílt világú akciójátékok: Az Assassin’s 
Creed
Akadnak viszont olyan játékok, amelyek ténytörténelmen alapulnak, az 
interakció mélységének hála pedig valóban fel lehet ezeket a játékokat 
használni különböző történelemreprezentációs kutatásokra. A 2000-es 
évek végén az Ubisoft gondozásában megjelent Assassin’s Creed sorozat 
pontosan ilyen. 

Bár tény, hogy a játék fő története itt is fiktív alapokon nyugszik, ahol 
is a közeljövőben egy technológiai újításnak hála az emberek átélhetik az 
őseik emlékeit. Az Animusnak nevezett program mondhatni a még gye-
rekcipőben járó VR – virtual reality – csúcstechnológiai megvalósítása, 
amely egyben egészségügyi bravúr, hiszen a program hozzáfér az ember 
DNS-éhez, amelynek a kódrendszerében tárolódik a játékos összes rokoná-
nak emléke a különböző szekvenciákban, amelyek szinte teljes egészében 
újraélhetők az Animus segítségével. A sorozat itt részben a Mátrix-filmtri-
lógiát veszi kölcsön, hiszen a főszereplő össze van kapcsolódva a géppel, 
amely egy virtuális közeget hoz létre a számára, felfogja az Animusban 
lévő személy ősi rokonának ingereit és emlékeit, ezzel létrehozva a fé-
lig-meddig nyitott, de egyben mégis zárt játékteret. Ugyanis a főszereplő 
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ilyenkor a rokonának a testébe bújik, az ő érzéseit veszi át, mondhatni újra 
éli az életét és képtelen kapcsolatot létrehozni az emlékekkel valós időben, 
viszont magát a testet ő irányítja, azokat a mozdulatokat, amelyeket a ro-
kona elsajátított, azokat ő maga is megtanulja akkor, ha kikerül a gépből. A 
szimulációban lévő halál viszont sokszor az agyi aktivitás miatt a gépben 
lévő halálát is jelenti, így nem veszélytelen a dolog. 

Az Animus működését a csaknem évente megjelenő széria jobban ki-
fejti, így több szót nem is áldoznék rá, de mindenképpen szükséges a keret-
történet ismertetése ahhoz, hogy érthető legyen miért is volt zseniális húzás 
a készítőktől ennek a közeljövőben játszódó szálnak a beépítése az egész 
sorozatba. Ugyanis, mint az az első rész végén kiderül, az egész Animust 
a templomosok irányítják, akik már csaknem ezer éve háborút vívnak az 
asszaszinoknak nevezett szervezettel, akiknek célja nem csupán a világura-
lom megszerzése, hanem az úgynevezett Éden darabjainak összegyűjtése. 
Ezek olyan relikviák, amelyeket még az emberiség előtti faj, az ugyancsak 
emberi Akik már előttünk jártak elnevezésű faj (Those Who Came Before) 
hagyott ránk, akik bár technológiailag sokkal fejlettebbek voltak, mint az 
emberek a játék alap idősíkjában, mégis halálra voltak ítélve egy hasonló 
apokalipszis miatt, mint amelyet a 2012. évi napkitöréskor jósoltak. A két 
szervezet ráadásul teljesen eltérően látja a világot, így nem csak hatalomért 
folyik a háború, hanem ideológiai különbségek mentén is: míg a templo-
mosok a rendet, a fegyelmet és a kontrollt tartják a világ vezető erényének, 
addig az asszaszinok a szabadságot, a szabad fejlődést, valamint az anak-
ronisztikusan hangzó liberális eszméket. A háborújuk ráadásul a színfalak 
mögött zajlik, így ők bár formálói és cselekvői voltak a történelemnek, az 
ő személyük sosem szerepelt a történelem lapjain. 

A történet a történetben-típusú kerettörténet olyan szinten eladhatóvá, 
formálhatóvá és egyben a saját logikai világában kikezdhetetlenné teszi 
a játéksorozatot, hogy ezért voltak a készítők képesek eddig egészen a 
keresztes háborúktól kezdve a viktoriánus Angliáig eljutni a sorozat idő-
vonalán. Ráadásul szinte minden történelmi sémát rá lehet húzni a masyafi 
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keresztes hadjáratoktól egészen a reneszánsz kori Itáliáig, a Bizáncot éppen 
elfoglaló oszmán uralomig, vagy akár a forradalmi Párizsig. Sőt ezeket a 
fejlesztők képesek voltak élettel megtölteni oly módon, hogy felhasználták 
a történelem valós szereplőit és helyszíneit ahhoz, hogy egy élő és lélegző 
sandbox játékot alkothassanak.

A program kihasználja az Animus adta játékteret, tehát a jelenkori tör-
ténetszál a programnak csak általában a tíz százalékát teszi ki. Mind a kri-
tikusok, mind pedig a felhasználók részéről megannyi kritika érte a kiadót, 
hogy egyáltalán szükséges-e a jelenkori szál szerepeltetése a sorozatban, 
amelynek gyakran hangot is adnak különböző közösségi fórumokon, mint 
például a Reddit. Ugyanis, csakúgy, mint az Animusban lévő főszereplő, 
maguk a programot használó játékosok szintén képesek bejárni azt a vilá-
got, vagy azokat a városokat, amelyeket az akkori idősíktól függő főhős is 
bejár. A játék, ahogyan arra korábban utaltam, egy sandbox játék, amelynek 
a lényege, hogy nagy egybefüggő területet töltenek meg a fejlesztők élettel, 
amely szabadon, korlátok nélkül bebarangolható, a fő történeti szál mellett 
pedig megannyi ügyes-bajos gyűjtögetni való és mellékküldetés várja a 
kalandorokat. Ennek több elméleti és gyakorlati haszna van.

Gyakorlati példa az, hogy a program játékideje így a sokszorosára 
növelhető, szemben az  belső nézetű lineáris lövöldözős játékokkal (FPS), 
ahol bár paradox módon a fejlesztők a grafika minél részletesebb, már-már 
fotorealisztikus kidolgozását részesítik előnyben, viszont ezek a játékok 
alapvetően a pörgőségre és a gyorsaságra építenek. Kevés idő van arra, 
hogy az egyébként gyönyörűen kialakított játékteret a programot használók 
a megfelelő ideig elemezgessék és elcsodálkozzanak a bámulatos grafikán, 
hiszen a dinamikusság miatt tovább kell haladni. Így az átlagos háborús 
FPS-ek kampányának hossza olyan 6–10 órát tesz ki, addig az Assassin’s 
Creed sorozat átlagos egyjátékos kampányának fő történeti szála minimum 
15–20 órát ölel fel. Erre jönnek még továbbá a különböző melléktevékeny-
ségek, így a program hossza akár 100 órára is kitolható, ami idő alatt a 
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játékosok szinte New York teljes egészét bebarangolhatják az 1700-as évek 
végén, vagy akár ellátogathatnak a reneszánszkori Rómába.  

A készítők pedig ki is használták a városok adta lehetőségeket és azok-
nak jellegzetességeit, hiszen a programba beleépítettek egy kvázi városnéző 
körutas lehetőséget, amelynek ugyancsak kettős célja van. Elsősorban az, 
hogy a főszereplőnek fel kell másznia az adott város legmagasabb épüle-
teire, amelyek egyben a város legnagyobb nevezetességei – mint például a 
Szent Péter-bazilika Rómában, vagy a Notre Dame Párizsban –, ahonnan a 
játékosok szinkronizálhatják az alattuk elterülő városrészt, ezáltal a térkép 
egy újabb szelete nyílik meg számukra bejárható útvonalként, az alattuk 
elterülő utakkal, küldetésekkel, gyűjtögetni valókkal, épületekkel együtt. A 
játékosok tehát rá vannak kényszerítve, hogy bejárják a legfontosabb épü-
leteket – sok közülük belülről szintén áttekinthető–, hiszen ha nem teszik, 
akkor a ködös térképen nem tudnak majd rendesen útvonalakat tervezni, 
vagy pedig tovább haladni. Másrészt pedig, a tanulni vágyó játékosok szá-
mára a program adatbázisában megjelenő cikkek további információforrást 
jelentenek, így nem elég, hogy csak az adott épületet kell bejárniuk – vagy 
megmászniuk - a felhasználóknak, de akár még egy adatbázis bejegyzést 
is elolvashatnak az adott épületről, hogy milyen célt szolgált, mikor épült, 
vagy éppen miről a leghíresebb, esetleg hogyan alakult az épület felhasz-
nálásának múltja. 

Ezek az épületek és városok pedig mind-mind a program által felhasz-
nált időszak történészek segítségével újraalkotott játékterei, sőt gyakran 
még az épületek lemodellezésével megannyi munkát végeznek el. Talán 
az egyik legnagyobb ilyen épület a 2014-es Unity-ban a forradalmi Párizs 
Notre Dame-ja, amelyen a fejlesztő csaknem két évig dolgozott, hogy az 
egy az egyben megegyező mását láthassák a játékosok a programban. Erre 
viszont nagy gondot fordítottak, mint ahogyan a Destructoid cikke rávilágít, 
a Notre Dame kialakítása elsődleges volt a fejlesztés során és amennyire 
lehetséges 1:1-es modellben szerették volna újra alkotni, amihez történé-
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szek segítségét kérték.13 Ez pedig mindössze egyetlen épület. Igaz, talán a 
Unity az egyik legkevésbé jól felhasználható Assassin’s Creed rész a tény-
történelemmel foglalkozó alkotások között, de arra mindenképpen jó, hogy 
a játékosok valamiféle elképzelést kaphassanak arra nézve, hogy milyen 
lehetett egy igazi 18–19. századi forradalom, és hogy mennyire máshogy 
festett akkor egy-egy ilyen vérontás. De nem csupán ezek a legfontosabb 
előnyei annak, hogy ha a játékosok bebarangolhatják a hitelesen kreált 
városokat, hanem az is, hogy ezek segítségével a játékos jobban elmerül 
magában a megalkotott világban, jobban beleélheti magát a programba és 
több felöl érkező ingereket kap.

A játéktér interaktivitása viszont csak egy pozitívum, ami miatt kivá-
lóan lehet történelmi reprezentációként felfogni a programot. Ha a játékot 
tanításra használná fel valaki, rögtön le kellene szögeznie, hogy igen, a 
játék alaptörténete fikció, de a történet felhasznál megannyi személyt, 
eseményt, helyszínt, kulturális utalást és épületet, amely a valóságban 
valóban létezett, élt vagy megtörtént. Csak persze, figyelni kell arra, hogy 
a játék alaptörténete miatt az asszaszinok és templomosok harca hogyan 
változtatták meg a valódi eseményeket, mint például az Assassin’s Creed 
II kiegészítőjében, a Brotherhood-ban Cesare Borgia halálát. Cesare Bor-
gia valóban 1507-ben halt meg, ugyanúgy Vianában, ugyanúgy a kastély 
ostroma alatt, ahogyan a Brotherhood végén is, csak éppen nem a játék 
protagonistája, Ezio Auditore da Firenze keze által, hanem közkatonák 
lándzsája végzett vele. Persze, a játék csak olyannyira módosítja a valódi 
történelem alakulását, amely feltételezi a „mi van ha mégis?” kérdéskörét, 
hiszen az a lándzsa jöhetett volna akár egy asszasszintól is. Ezt az egy 
epizódot leszámítva, viszont minden úgy történt, ahogy a valóságban. Ez 
pedig tökéletesen lefedi a fejlesztők által használt „(…) a work of fiction 
that depicts the real events (…)” kifejezést, vagyis ez egy fiktív történet a 
valóságon alapulva. 
13  Brett Makedonski: One day spent two years making the Notre Dame in Assassin’s Creed 
– Unity. [https://www.destructoid.com/one-dev-spent-two-years-making-the-notre-dame-in-
assassin-s-creed-unity-282133.phtml (megtekintve: 2017. június 23.).]
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A készítők pedig annyira komolyan gondolják, hogy a történelem az ő 
játszóterük, hogy a Unity-ben például nem csak a kiadó „házon belüli tör-
ténésze” vett részt a munkálatokban, hanem egyetemi professzorok szintén 
csatlakoztak a stábhoz. Köztük a Sorbonne egyetem professzora, Dr. Jean 
Clement Martin, aki a forgatókönyv megírásában segédkezett és néhány 
változtatást alkalmazott a sztorin. De a mindennapi élet megalkotásában 
segített a Quebeci Egyetem professzora, Laurent Torcot is.14 Ettől függet-
lenül, a francia Liberális Párt nemtetszését fejezte ki a program kapcsán, 
miszerint szerintük Robespierre szörnyként van ábrázolva – „Robespierre 
est présenté comme un monstre”15– és az egész játék nem más, mint egy 
nagy propaganda. A párt kijelentése egyben igazolja azt a feltevést, hogy a 
hasonló játékokat érdemes felhasználás előtt olyanféle kritikai megvilágítás 
alá vonni, hogy melyik politikai oldalt tüntetheti fel jobb fényben a való-
ságnál, hiszen a készítők szubjektivitása akkor is benne lesz a programban, 
ha lehetőségekhez mérten tényszerűen próbálják kezelni a játékot. A törté-
nelmi hitelesség viszont olykor akadályt jelentett a kiadónak. A nemzetközi 
állatvédő szervezet a PETA ugyanis erőteljes kritikával16 illette mind a fej-
lesztőket, mind pedig a kalózvilágban játszódó Black Flag-et azért, amiért 
a játékban szigonnyal kell bálnákra vadászni. A PETA kirohanása már csak 
azért is elgondolkodtató, mert ahogyan később az Ubisoft fogalmazott: ez 
annak idején a kalózok aranykorának egyik kedvelt elfoglaltsága volt és 
nem szerettek volna semmit pozitív fényben feltüntetni, mint ahogyan a 
szegényes higiéniát, az alkoholizmust, vagy a hajólopást sem.17 Felvetődik 
14 Jeff Beer: The (Fun, Violent) History Lesson Inside “Assassin’s Creed Unity” [https:// 
www.fastcocreate.com/3037212/the-fun-violent-history-lesson-inside-assassins-creed-unity 
(megtekintve: 2017. június 12.).]
15  Jean-Francois Achilli: Mélenchon s’énerve contre Assassin’s Creed: „De la propagande 
contre le peuple” [http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-politique/melenchon-
s-enerve-contre-assassin-s-creed-de-la-propagande-contre-le-peuple_1768691.html  
(megtekintve: 2017. június 15.).]
16 Luke Reilley: PETA Confirms Assassin’s Creed 4’s Whaling as „Disgraceful”. [http://
www.ign.com/articles/2013/03/06/peta-condemns-assassins-creed-4s-whaling-as-disgraceful 
(megtekintve: 2017. június 12.).]
17 „History is our playground in Assassin’s Creed. Assassin’s Creed IV Black Flag is a work of 
fiction that depicts the real events during the Golden Era of Pirates. We do not condone illegal 
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tehát a kérdés, hogy ha a fejlesztők a „political and social sensitivity” miatt 
kivágnák a hasonló részeket, mint a bálnavadászat, vagy a kocsmázásokat 
és részeg embereket, akkor mennyire lehetne hitelesnek nevezni az adott 
programot. Ezen aspektusok elhagyását ugyanis akár történelemhamisítás-
nak vagy a történelem romantizálásának nevezhetnénk, mint ahogyan az 
történik manapság megannyi film és sorozat esetében, csak hogy elkerüljék 
a csúf igazságot az alkotók a politikai korrektség miatt. 

A sorozat egyébként nem csak egyik személyes kedvencem, de a ku-
tatásom egyik fő tárgya lesz majd az elméleti szakasz lezárását követően, 
ez lesz a fő csapásvonala az elméleti részek gyakorlati oktatásban való 
interpretálásának. Kutatásom tárgya az Assassin’s Creed észak-amerikai 
trilógiája lesz majd, amely 1756-tól egészen 1783-ig követi nyomon az 
amerikai történelmet, benne a hétéves és az amerikai függetlenségi hábo-
rút, mindezt úgy, hogy a fiktív történelembe ágyazzák bele a legfontosabb 
amerikai szereplőket Washingtontól Benjamin Franklinig, nem beszélve az 
olyan eseményekről, mint a bostoni teadélután, vagy a labradori tengeri 
ütközet. Természetesen itt szintén kritika alá kell venni a képernyőn látot-
takat. Például azt, hogy a fejlesztők melyik oldal szája íze szerint része-
sítik előnyben a történetet és miért, de ezek dramaturgiai-narratív alapja 
a valóságon alapuló eseményeket követi le, sőt, a városok játékban látott 
rekonstrukciója is történészek segítségével valósult meg, mint ahogyan azt 
az amszterdami Vrije Universiteit 2016. májusi egyetemi előadásán Maxi-
me Durand, a játékot fejlesztő Ubisoft Monstreal vezető történész kutatója 
bemutatta.18 

Az észak-amerikai trilógia azért remek választás, mert viszonylag nagy 
időintervallumot fed le, tehát láthatjuk az amerikai kolóniákat a hétéves 
háború idején – a Rogue nevű program elején a templomosok és az orgyil-

whaling, just as we don’t condone a pirate lifestyle of poor hygiene, plundering, hijacking 
ships (…).” i. m.
18  Maxime Durand: From Dreams to Realities (25 Mei 2016). Vrije Universiteit. [http://av-
media.vu.nl/VUMedia/Play/c7da00b942c24015bbb023f95db4c5351d (megtekintve: 2017. 
június 12.).]
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kosok szemszögéből egyaránt – és a függetlenségi háború időszakában, 
amelyben a politikai-társadalmi változásokat remekül érzékeltetik a fej-
lesztők. Bár a programok fő csapásvonala New York és Boston környéke, 
de a trilógiához szorosan ugyan nem kapcsolódó Liberation rész például 
Luisianában játszódik, valamint a trilógia első felvonása a Karibi sziget-
világban, ahol hangsúlyos szerepet kapnak a különböző rabszolgatelepek, 
köztük talán az egyik legkegyetlenebb és legismertebb Saint-Domingue.  

A sorozat egyébként, több korszakot politika-, gazdaság- és mikro-
történeti szempontokból egyaránt lefed. Az Oszmán Birodalom kialaku-
lásához remek példa a Revelations Isztambulja, amely 1511-ben játszódik, 
amikor Bizáncot immáron Isztambulnak hívják és az Oszmán Birodalom 
Mohácsnál hamarosan megrendítő erejű vereséget mér a magyarokra, to-
vábbá benne található a fiatal, ambiciózus Szulejmán szultán, aki többször 
kapcsolatba kerül a játék főhősével. Megismerhetjük részben az akkori 
oszmán hitéletet, a mindennapokat, a kulturális különbségeket, valamint 
azokat a belső konfliktusokat, amelyekkel az Oszmán Birodalomnak akkor 
szembe kellett néznie, de a katonai hierarchiáról úgyszintén szó esik benne. 
A reneszánsz kultúrához egy igazi aranybánya lehet a reneszánsz Itáliában 
játszódó második rész, valamint annak kiegészítője a Brotherhood, amely 
már Rómába viszi el a játékosokat, a megszokott történelmi hitelességen 
alapulva. Bár a Unity, mint fentebb írtam, az egyik legkevésbé felhasznál-
ható része lenne a sorozatnak, de abban is találhatóak olyan ténytörténelmi 
dátumok és események, amelyeket a készítők napra pontosan akkor helyez-
tek el a történetben, például a Bastille ostroma, vagy a nagy guillotine mé-
szárlások. Az ipari forradalom hatásaira mikrotörténeti és életmódtörténeti 
szempontból használható lehet a legújabb Syndicate, amely a viktoriánus 
Angliában játszódik és a fő történeti szál behatóan foglalkozik a gyári 
munkások mindennapi akadályaival, az iparosok pénzügyi machinációival 
és a kizsákmányolással, nem beszélve a kapitalizmus kialakulásának moz-
zanatival. 
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Összegezve az eddig leírtakat, ki kell emelni, hogy, mint ahogyan min-
denhol, itt is érdemes forráskritikát alkalmazni, valamint összevetni azt, 
hogy mennyire hitelesen történt a városok kialakítása és milyen szinten 
lehet történelmi reprezentációról beszélni a program esetében. Azonban a 
készítők amennyire lehet, megpróbálják a lehető leghitelesebben rekonst-
ruálni az adott helyszíneket és a történelmi korszakokat, amelyek miatt 
számtalan felhasználási módját lehetne felsorolni az Assassin’s Creednek. 

Összegzés
Természetesen még számtalan példát lehetne felhozni a videojátékok pan-
teonjából, nem beszélve az általam alkotott négy kategóriáról19, amelyet az 
oktatási célú felhasználási lehetőségek ihlettek. De talán ebből a néhány 
példából is jól látható, hogy megfelelő odafigyeléssel, interdiszciplináris 
érzékkel és nyitottsággal mennyire izgalmas kutatási terület lehet a jövőben 
a videojátékok világa, hiszen megannyi érdekes történelemreprezentációs 
kérdést vetnek fel ezek a programok. A megalkotott világ komplexitásától 
kezdve, a felhasznált aspektusok mennyiségén és nézőpontján át egészen a 
teljes városrekonstrukció hitelességéig, valamint a mikrotörténeti felhasz-
nálásáig terjedhet. A sor viszont itt nem ér véget, hiszen akár a történelmi 
tudat vizsgálata is előfordulhat a különböző történelmi személyiségek 
felhasználásánál, lásd a Robespierre-botrányt a Unity kapcsán. 

19  Vas: Elméleti kérdések  i.m. 166.  
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Abstract
New Possibilities in History Representation, or History in Video Games

With the help of modern technologies such as internet and the new met-
hods of historical research a new genre of studies have emerged: the 
game studies. There are plenty of available sources about this topic rooted 
back in the beginning of the 1980’s. Nowadays, there are a wide range of 
varieties of those researchers who have studied the connections between 
history and how the history represented in video games. In this article, I 
will show two ways of representing history in video games. One of them 
is the strategy games or grand-strategy games, which are good for showing 
multiple connections and layers – such as economic, social, trading, and 
military – under the complex system called history or representation of his-
tory. The other one is about the sandbox or open world games – especially 
Assassin’s Creed-series – which are good for actually representing history 
in a way like never before due to the hard works of developers, historians 
and scriptwriters. However, the length of the recent study is not enough to 
present the topic in a way it should have been presented, but it serves as 
an introduction for those who have never heard about game studies or the 
academic possibilities of using video games in research purposes in the 
methodology of history. 

Keywords: history, video games, representation, game studies
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